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OBRES DE RAMON LULL
EDICIÓ ORIGINAL AMB VABIANTS I FACSÍMILS DELS MÉS ANTICS M.SS.

Volums en 8.u major, a l'entorn de 4CC pàgines cadascun. A més

dels tres de l'edició Rosselló (1886-92), hi lia publicats per la Comissió

Editora Lulliana (1906-1917) i per Moss. Salvador Calmés (des

de 1922 sota el patronat de la Diputació Provincial de Balears i de

VInstitut d'Estudis Catalans de Barcelona) els següents volums:

—Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria Libre de Clerecia.

Art de Confessió: amb 2 facsímils en fototípia i mostres de traduccions;

pròlec general, variants i notes d'en M. Obrador: vol. I. . 30 pts.

—Libre de Contemplació: set toms amb proemis, facsímils poli-

cromats, variants i notes: vols. II-VIII . . . . . . . 175 pts.

— Libre de Blanquerna, contenint el d'Amic e Amat, amb proemi,

dos facsímils, variants i mostres d'escriptura: vol. IX . . 30 pts.

— Libre de Sancta Maria, seguit de les Hores de Sancta Maria i

del Libre de Benedicta tu in mulieribus, amb un facsímil pobcromat,

introducció, variants i mostres d'escriptura: vol. X . . . 25 pts.

—Arbre de Sciencia; tres toms, amb facsímils, introducció, taula

general de rúbriques i variants: vols. XI-XIII 75 pts.

— Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d ensenyament;

amb im facsímil en fototípia, introducció i variants: vol. XIV 20 pts.

—Libre de Demostracions; amb proemi, dos facsímils en fotogra-

vat i variants: vol. XV 27'50 pts.

—Art demostrativa. Regles Introductòries, Taula general; amb vint

figures policromes, proemi i variants: vol, XVI . . . .2750 pts.

Per a l'extranger: 25 p^/^ de sobrepreu.

Ela volums I— XI, inalterats, només es venen en col•lecció com-

pleta i amb compromís moral per part del comprador de sotscriure's

als nous volums que es publicaran. — Els volums XII i següents no

són venaU per a formar col•lecció amb exemplars adulterats amb
adherències a la portada i a a^una pàgina, posteriors a la publi-

cació.
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Proemi

[N el present volum doiiam dues de les obres

més característiques de metodologia cientí-

fica lul•liana: I'Art debíostrativa i la Taula

GENERAL. Corrcspon aquella a la primera

època d'activitat de Ramon, la de VArt general, amb él

seu complicat mecanisme de les 16 figures; aquesta, a

la segona, la de VArt inventiva, on l'Autor, una mica

decebut, potser, per l'escassa eficiència pràctica de la

primera, simplificà el mecanisme, reduint-lo a 4 figurés.

L'Abt DEMOSTRATIVA broUa de VArt ahreujada d'atró-

bar veritat ^ en forta derivació de penèamént, prènent-

né àdhuc Ics mateixes figures, si bé canviant els termes

en algunes i afegint-né d'altres. Ramon LuU hi condensà

la seva teoria de demostrar veritat amb esguàrt al millo-

rament moral de l'hoiile, i per tal dè dónar-li aplicació,

la feu ramar en sèrie nombrosa de filloles, à saber: Lec-

tura sobre VArt demostrativa. Art d'atrobar els particu-

lars en els universals. Proposicions segons VArt demos-

trativa. Introductòries a VArt demostrativa que, primer

ò darrer, resumí en vers formant les Regles introductò-

ries, ^él Comento Compendi de VArt demostrativa. En-

1. Art çeneral o Ars magna. — 2. Van també en el present volum.
No tenen interès. Llur finalitat er4 popularitzar les regles de I'Art

PEMOSTBATivA. La data de composició es Incerta (1283?).

A«T - Taiu,a - j
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cara en compilà d'altres «segons la manera» de I'Art

DEMOSTRATIVA, com és ara: Libre dels XIV articles, L.

de la elemental figura, Art abreujada de medicina, Art

de dret, la mateixa Art inventiva i la Taula general, i

àdhuc el Lí'òre í/e meravelles'^ é% informat dels principis

i regles de I'Art demostrativa.

Ramon Lull posà grans esperances en aquesta obra:

el seu optinisme franc i net de desenganys encara, li feu

creure que, manejada hàbilment, i amb certes condi-

cions, tendria força de parpal per capgirar el mon de la

gentilitat en error i el de la cristiandat en desviament

de fi, o sia, l'enteniment fluctuant i la voluntat defallent:

«Si tu sabs esta Art e seguexs sos comensamens, sa-

bràs atrobar, per ajuda de a. (Deu), los secretz de natu-

ra... e sabràs ensercar si en les sciencies à error, ni si

aquells qui les an atrobades an aúda vera doctrina. ..y.^

«Esta Art es comuna a gentils, jueus, crestians e sarraïns

e a totes gens de qual que secta sien». «Si tu, home
qui estàs en y. (veritat)... vols endressar aquell home qui

està en z. (falsetat)..., aprín diverses lenguatges, e tre-

lada en aquells lenguatges esta Art». «-A endressar home
errat cove que lome qui es en y. e lome qui es en z. se

covenguen a seguir la regla d esta Art sens dubtar perill,

treball e lexament de muller fills e riquees e delitz tem-

poralsx.. Per aquesta Art «pot ésser entesa doctrina com
hom sapia endressar los homens de u. vermella (vicis)

en u. blava (virtuts), e de .j.' vertut en altra, e de ira en

consolació> etc.

Anys més tard, quan escrivia el Libre de meravelles,

perdurava encara la seva il•lusió en l'eficàcia d'aquesta

Art, i en persona d' «un hom qui lonch temps havia tre-

ballat en la utilitat de la Sgleya romana» demanava «al

rey de França e a la Universitat de París, que en París

1. Divulgat amb el nom de Fèlix de les meravelles.— 2. Art demos-
trativa, Atrobar, 5, i Endressar, 1, 2, 6, 7, (pp. 111-114).
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fossen fets monestirs on fossen apresos los lenguatges de

aquells qui son infaels, e que hom en aquells lenguatges

trelladàs la Art demostrativa, e que ab aquella Art de-

mostrativa anàs als tartres e que a aquells preicàs e la

Art mostràs;». ^

L'Art demostrativa només cita VArt abreujada d'atro-

bar veritat i els quatre Començaments (de Teologia, de

Filosofia, de Dret, de Medicina) i no conte cap indicació

d'estat anímic, ni de lloc ni temps. Però Tautor anònim
de la Vida coetània diu expressament que l'escriví Pia-

mon a Montpeller, on era anat cridat per l'hereu de

Mallorca, el qual feu examinar, a un mestre framenor,

algunes de les seves obres, signantment el L. de Con-

templació que els deixà meravellats. ^ Afegeix l'autor

anònim que fou llavors que logrà Ramon, de l'infant

hereu, la fundació de Miramar.

Resulta, doncs, que, escrit el L. de Contemplació

devés l'any 1272 i poc temps després els quatre llibres

de Començaments, segons opinió general, i, d'altra ban-

da, existent la fundació de Miramar l'any 1276 segons

la bul•la confirmatòria del papa Joan XX (XXI), ^ la

composició de I'Art demostrativa s'ha de concretar per

força entre aquestes dates. A més, l'al•lusió al <lexament

de muller fills i riqueesv ^ es indici que Ramon tenia

viu encara, i resolt de fet, aquest problema domèstic,

1. Fèlix de les meravelles. Edició Rosselló (Palma de Mallorca

1903), tom II, c. 46, pàg. 210.—2. «...com lo senyor Rey de Mallor-

que hagués hoit dir que lo dit Reuerend mestra nagués dictat certs

libres, tremès per ell que vingués a montpeller, e cou fonch iunct allà

lo senyor Rey feu e.vaminar los dits llibres a liun mestra en Theologia
frare menor e signantment les meditacions que ell hauia ordonades
per tots los dies del any trenta paràgrafs specials, les quals coses ab
gran admiració e reuerencia rabé e examinà lo dit frare menor, e

llauors en lo dit loch de monpcUer feu lo dit Reuerend mestre hun
libre apellat art demostratida la qual legi aquí públicament, e sobre
aquell feu huna lectura... t> Ms. j64^32. Additional del British Museum
de Londres.— 3. Transcrita pel P. Pasqual Vindiciae Lullianae, tom
I, pàg. 117.-4. Art demostrativa,, Endressar, 6, pàg. 113.
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solucionat definitivament, ens sembla, a Mallorca, al

seu regrés de Montpeller, a la darreria de 1275.* Per

tant, I'Art demostrativa havia de sortir a llum pels volts

de 1274, ja que cal im lapse de temps, més o menys
llarg, per ensenyar-la públicament a Montpeller mateix i

per escriure-hi la Lectura subsegüent, segons resa l'autor

coetani. Així, I'Art demostrativa seguiria de prop el

L. de Contemplació, abans i tot del L. de Demostracions.

Malgrat això, el P. Pasqual, ^ pel fet, sembla, de no
haver-hi Universitat a Montpeller, ^ creia que l'autor

anònim anticipà fets, i que l'obra hi fou escrita en el

segon viatge de Ramon, vers l'any 1283, després del

Blanquerna. Aquesta opinió es basaria en possibles ana-

cronismes de l'autor anònim, qui escrivia de referència;

ens sembla prudent, però, d'admetre una espècie de

revisió personal del Mestre en la redacció de la Vida

coetània o almenys una constatació oral de l'autor amb
ell, i no en podem deixar d'admetre la certesa històrica

mentre no es provi documentalment el contrari, sobretot

ajustant-se tant bé la narració amb la primera estada

de R. LuU a Montpeller, amb el fet, imminent encara i

realitzat poc després, de la fundació de Miramar, i amb
la probabilitat de no tenir escrites gaire més obres di-

dàctiques que les que cita I'Art debiostrativa. Fins pocs

anys enrera es donava coúi a ferma la data del P. Pas-

qual. Avui, el P. Longpré*i més decididament AlHson

Pèèrs 5 reculen la data de composició a poc després de

la primera arribada de Lull a Montpeller, que nosaltres

concréfam a abans o durant el curs escolar de 1274.

1, Cfr. Obres originals Vol. XV {L. de Demostracions) Proemi,
pig. X.— 2. /6. pkg. 114.—3. Podria ésser ben bé que, sense erecció
apostòlica ni reial, hi hagués Estudi general a càrreg de la Ciutat,
erigit en Universitat l'any 1289. E. Allison Peers fRamon Lull, d
Biography, Loridon 1929, pàg. 154) opina que professava en els mo-
ïlestifs escolés de la Ciutat.—4. ï>iccionaire de Théologie Cathólique,
Paris, 1926, tulk, col. 1077.^5. Ib. notà 4.
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L'Autor comença l'obra sobtadament, com si fos

continuació d'un altre treball, i, «seguint la regla de

VArt abreujada datrobar veritat, entra en matèria amb
tota l'eixutor i la fredor d'un raonament pur. Només en

els 16 mous de la tercera distinció, Testil llambrega ça i

lla, com en els passatges citats.

L'Art demostrativa es dividida en quatre distincions.

Les dues primeres són de les figures i de llurs condi-

cions. Hi ha primeres i segones figures, generalment

policromes, hes primeres són cinc de circulars, una de

quadrangular i altra composta de sis cercles giratoris

de llautó, que no hem pogut reproduir per aijcò ma-
teix, ^ i totes van seccionades formant cambres amb lletres

i noms. Les segones són set, derivades de les primeres

i de colors correlatives, formades de la combinació

de llurs cambres i disposades en conjunt triangular.

Encara n'hi van enadidcs tres mes de comensaments

de teologia, de filosofia i de dret. La tercera distinció

és de la centcnció> o finalitat de l'obra. Diu l'Autor

que aquesta Art demostrativa és de «comensamens co-

muns > 2 i que cnovellamcnt es atrobada per entenció

de mostrar en qual manera hom pusca en breu temps

saber diverses 8ciencies»,^i n'enumera els seus avan-

tatges. La quarta distinció, que ocupa tota sola més de

la mitat de l'obra, és un aplec de 1118 qüestions de tota

mena, especialment teològiques, profondes o puerils,

especulatives o pràctiques, vulgars o subtils, totes curio-

ses i interessants, la solució de les quals apunta l'Autor

amb fórmules gairebé algebraiques.

L'Art demostrativa no té «comensaments* o princi-

pis propis, sinó que els pren universalíssims i ve a ésser

una art de sciències en la qual, per una combinació de

metafísica i lògica, totes serien demostrables incontro-

1. Vegi's la nota 2 de la pàgina 18.—2. Endressar, 1, pàg, 112.—
3. Mostrar, 1, pàg. 118.
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vertiblement, suposant només, per part de l'escolar una

coneixença prèvia dels seus termes d'expressió. ^

Malgrat les esperances que hi fundava Ramon, si

hem de jutjar pel nombre de manuscrits conservats i de

les edicions, l'obra no assolí gran difusió. Potser li fou

obstacle el feixuc utillatge de signes alfabètics, que l'obs-

cureixen, i el joc de figures geomètriques amb llurs

cercles i triangles policroms i amb les cambres resul-

tants de llurs combinacions, que formen un conjunt

d'aspecte algebraic, com un intent de taquigrafia ideolò-

gica, sense comptar l'abstrussor de la matèria.

La Taula general és més eixuta encara i tan indigesta

com I'Art demostrativa, tot i que les circumstàncies de

composició foren d'allò més favorables a una gran vola-

da lírica. Ramon Lull l'escriví en el periode més tràgic,

potser, de la seva vida.

En plena època de desenganys davant la inutilitat

del seu esforç, a la Pentacosta de 1293,^ sufrí a Gènova

aquella dramàtica temptació de desesperança que li

produí una greu malaltia. Guarit d'aquesta, amb briu

novell transfretà a l'Àfrica on disputà i predicà amb
tanta gosadia, que si fou escàpol de mort, va ésser a

canvi de foragitament del regne de Tuniç i després de

sofrir un vertader martiri de cops, bastonades i alapida-

ment fins a la nau. Doncs bé, allavors, potser en dies

d'espera dins el vaixell i en el port mateix de Tuniç,

«migant Setembre» de 1293, començà Ramon la Taula

1. Allison Peers/6. pàg. 154. Cfr. Littré (H. L. F.) n. 13,

pp. 118-123.— 2. L'pxplicit dels dos mss. catalana, linios que conei-

xeiTij de la Tauí.a ceniírat., ens obliga a rectificar la data de 1292, fins

ayui admesa per a aquest fet i el subsegüent de la composició de
l'obra, i íixar-la al 1293, senyalat d'una manera claríssinia pels dos

mss, catalans, malgrat llur procedència diversa, com veurem. Es ver

que els mss. llatins donen la de 1292, però posats a triar entre uns i

altres, procedents aquells dim original i aquests d'una versió, ens sem-

bla que l'elecció no es gens dubtosa a favor dels de la llengua original.
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GENERAL pcF acabar-la a Nàpols en les «octaues de Epifa-

nia* següent. ^

Si amb aquesta obra pretenia Ramon LuU fabricar

una arma nova per convertir sarraïns i d'altres infeels,

com diu el P. Pasqual, ^ emprava un mijà, per a nosaltres,

realment estrany. Tanmateix, quelcom d'això hi havia:

«La entenció per que aquesta sciencia es atrobada,

diu l'Autor en el Pròlec, es principalment per amar Deu
e conèxer, e per destruyr les errós e los sismàtics qui

son en lo mon, e per raó de pública utilitat; e secundà-

riament... es per so que los particulars no conegutz

sien, en la sua universalitat, atrobatz e conegutz»; «e la

entenció per que aquesta Taula compilam es per so

quen ella demostrem abreujadament la manera de VArt

inventiva e amativa, e la manera per la qual pot ésser

feta la Art memorativa. ^ Enquara, que per aquesta Taula

hom pot aver en breu de temps conexença de les scien-

cies necessàries en aquest mon, e 1 enteniment pujar en

aquells graus en que les natures secretes ateny artificial-

ment segons térmens naturals».

Li asignava, doncs, una finalitat similar a la de I'Aht

demostrativa, i per tal d'explicar-la i fer-ne aplicació,

compilà la Lectura compendiosa de la Taula general.

Art de fer e solre qüestions, * Art compendiosa o Pràctica

de la Taula general, i Practica breu de la Taula general.

A més és citada la Taula general i se'n fa aplicació més

o menys, en Lo sisèn seny lo qual apellam affatus, Libre

de leugeria e ponderositat dels elements, L. dànima ra-

cional. Arbre de sciencia, L. dels .v. savis. Proverbis de

Ramon, Novell tractat d'astronomia, L. de lenteniment,

1. 13 de gener de 1294 segons el nostre còmput actual. Cfr. l'ex-

plícit de la Taula general.- 2. Vind. Liill. tom í, p. 204.—3. Sembla
que l'escriví, anys després, a Montpeller amb el nom de L. de memò-
ria (gener de 1303) «queni diu desideraverat», segons resa l'explicit

de les versions llatines.—4. Coneguda en llatí pel nom de Lectura
súper Artem im'entivam et Tabulam generalem.
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L. dels .X. mous de contemplar Deu, Declaració de Ra^

mon per manera de dialogació.

L'obra és departida en cinc distmcion8. La primera

és de les figures, quatre només (Ja segona policroma i la

quarta formada de tres cercles giratoris), similars a les

primeres de I'Art demostrativa. La segona és de les defi-

nicions dels 18 «comensaments» o principis generals,

bonea, granca, etc. La tercera es de 10 regles generals,

significades per lletres, a les quals poden ésser aplicades

totes coses. La quarta distinció, derivada de la quarta

figura, és de la taula, formada de 84 parts o sèries de

20 cambres cada una, amb una combinació alfabètica

diferent. La cinquena, que ocupa més de la mitat de

l'obra, és de qüestions, seguides unes de les solucions

respectives i d'altres just enunciades per tal que l'escolar

faci exercici de gimnàsia intel•lectual per solucionar-les.

N'hi ha de trascendentals, n'hi ha no poques d'infantívo-

les, i gairebé totes interessants, en la seva època, de ma-
tèria miscel•lània: teològica, filosòfica, física, psicològica.

Aquesta obra tampoc no té principis propis, sinó que

és general «quar es de generals comensamens e de gene-

rals regles e qüestions»^ i del mesclament, més general

encara, de les lletres de la quarta figura que componen

la taula: d'aquí pren nom de Taula general. ^

La tradició manuscrita d'amdues obres fou, sembla,

poc abundant.

a) De I'Art demostrativa només coneixem un codi

català, 3 retrobat pel Dr. Adam Gottron fa una vintena

d'anys

:

1. Pròlec, (p. 297). -2. Cfr. el final de la quarta distinció, p. 379.
—3. Allison Peers (ih.) diu que fou escrita en llatí. L'existència

d'aquest text sembla provar decididament que l'original és català.

Malgrat això, en el ms. de Magúncia hi ha formes llatines que no es

solen trobar en els altres texts catalans, p. e. supèrbia en lloc d'erguU,

velocitat per inmssositat, alimentació i aumentar per multiplicació
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A, de la biblioteca del Seminari de Magúncia, base

d'aquesta edició,

Ms. A j-e. del segle XIV* en 55 fols de pergamí sense

numerar, amb IC figures segones, escrit tot de la mateixa

mà a doble columna^ de 44 linees, lletra gòtica molt

clara i ben feta i transcripció acuradíssima, reveladora

d'un escriba atent i escrupolós si be una mica descurat

d'ortografia. 2 Amida 37 X 26 cm. El fol 1 r.° va ador-

nat amb orla circumdant policroma (?) i elcgantísima; la

caplletra del Prulec C(or) és historiada i més grossa, i

les altres, en general, també historiades molt sòbriament

i algunes llises de tot. Els paràgrafs van separats per

calderons. La lliçó corre seguida, sense llacunes ni es-

menes, amb una netedat que fa goig. Els darrers fols

tenen clapes d'humitat a la part superior que dificulta

la lliçó d'alguna paraula. Conté el text complet de I'Art

DEMOSTRATIVA (fols 1-54) i dc IcS ReCLES INTRODUCTÒRIES

(fol 55), de les quals no en sabem tampoc altre text

català més que el de l'edició de Magúncia (tom IV), re-

producció d'aquell, tot i les petites variants que presenta.

De llatins coneixem el

B, de la Biblioteca provincial de Palma de Mallorca,

que ens ha servit per a la confronta,

Ms. R. L. j/, del XIV* s. en 69 fols de bon paper,

escrit a doble columna de 40 linees, generalment, fins

í multiplicar, defectiis per defalliment, rationes per raons, i udhiic odiíim

(p. 203, q. 35) per desamor F Aqtiestes formes ens fan sospitar si les

segones íigures, on es troben especialment aquestes fornies, serien

escrites d'antuvi en llatí i passarien al text català, però ni remota-
ment ens ha ocorregut la possibilitat que el text (le Magúncia sia

traducció d'un original llatí.—1. Fora els fols 1 v.*, 2, 3, 4 v." i T)

que contenen vuit figures de gran tamany i l'espai remanent és escrit

a plana plena.— 2, Aquest ms. forma part d"un volum sense relligar

que conté altres obres lullianes, i sembla que el trameté a Salzinger

la comtessa de la Manresana de nobili Heríliíim familia. — A. Got-
tron, L'Edició Maguntina de R. Lull (trad. de Jordi Rubió) Bar-
celona^ Institut d'Estudis Catalans, 1915, p. 81.
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al fol 37 v.° (Qüestiones que tantum modo soluuntur pei

figuras) i després a pàgina plena de 31 a 34 ratlles.

Manquen le? caplletres; títols i calderons vermells; la

segona figura també tota vermella, i les altres, la qua-

drícula vermella i la lletra negra. També les cambres

són vermelles fins a l'esmentat fol 37 v.°, i després just

indicades amb trets negres verticals, jassia que en els

fols 61, 62, 63 (els dos primers terços de Qüestiones de

principiis philosophie) i 69 v.° (les dues darreres qües-

tions de l'obra) està emmarcat tot el text, qüestions i

solucions, de tinta vermella, ratlla a ratlla. En aquesta

darrera part s'ometen les indicacions Q(uestio) S(olutio),

fora a les dues darreres qüestions. Manca el fol 1 . ^ Des

del 2 el text corre seguit i complet, però amb postilles,

poques, marginals. Es escrit tot de la mateixa mà, de

lletra insegura als primers fols i després més regularit-

zada. Acaba: Explicit ars demonstratiua edita a mro. lul-

lo heremitano, eserit amb tinta vermella, però tatxat el

mot heremitano de tinta clara molt posterior. Mides:

293 X 222 mm., i la que en diriem caixa 210 X 152

(més o menys), Relligadura de pergamí s. XVII*. Al

llom: B. Lul. diversi tractatus et quest. (només hi ha

I'Art demostrativa). A la coberta: R. L. / 38 / Ars de-

monstratiua.

A més, sabem, en llatí, els

Cod. CC-Class. VI (fols 3-67) de la Biblioteca

Marciana de Venècia, amb figures policromes i de-

dicatòria autógrafa (?) del Bt, Ramon al Dux Pietro

Gradenigo, ^

1, A una fulla davantera aferrada a la cuberta, diu: Deest Pagina

prima in qua esse debebat Ini'ocatio, Prologus, Prima, et secunda Fi-

gura A de Deo, necnon initium Primce Figurce S. de Ànima, cum ( ?)

in transumpto suo ex contextu similium Artium suplet, ad majorem
Dei gloriam et Doctoris Illuminati honorem. J7J5 M.^ gbri. Doctor

Procaptivus ( ï).—"!. M. Obrador: Bolletí de la Societat Arqueolò-

gica Luliana, tom VIII, p. 3G3.
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Ms. Digby Jg2 de la Bodleian Library d'Oxford:

XIV* s., amb figures vermelles,^

Ms. P. jgS Sup. de l'Ambrosiaiia de Milà: XIV^ s.,

amb figures policromes. ^

Encara escassegen mes les edicions de I'Aut demos-

trativa, que només hi ha certa la de Magúncia (tom lli,

1722), ja que és prou dubtosa l'existència d'una edició

publicada a París l'any 1509. ^ Hem utilitzada aquella

(M) per a confronta.

b) De la Taula general tenim dos manuscrits ca-

talans:

A, de la Biblioteca provincial de Palma, base de la

nostra edició,

Ms. R. L. u8s, del XIV^ segle, en 76 fols de per-

gamí amb numeració aràbiga posterior, alterada en els

68-71. Es un bell codi de 256 X 185 mm. amb 188 X
134 de caixa, escrit tot de la mateixa mà de I'Art de-

mostrativa de Magúncia, a doble columna de 35 ratlles,

caplletres sòbries i elegants, la primera del Pròlec (S) una

mica més grossa fent orla d'alt a baix del marge es-

querre, totes bicromes, blau i vermelj alternant, com els

calderons. Té totes les bones qualitats del de Magúncia:

li manquen els fols 1 i 2 que devien contenir les 4 figu-

res, però no en resten vestigis: el text comença al 3,

manca també el 4, i després segueix la lliçó completa,

sense llacunes^ ni esmenes. A alguns fols dels primers,

fins al 14, hi ha notes o postilles marginals en llatí,

posteriors, de lletra molt menuda i atepeïda. Al 72

v." acaba la Taula general, al 73 i 74 r." hi ha condi-

cions del primer coronel de la taula i del primer coronel

1. Josep M.* Batista i Roca: Catalech de les Obres LulUanes
d'Oxford, Barcelona^, 1916, p. 6-7.-2. Anuari de 1' Institut d'Estudis

Catalans, 1908, p. 612 —3. E. RogentiE. Duran: Bibliograjia de

les impressions Ull lianes, I. d'E. C.—Barcelona, 1927.—4. Vegi's la

Nota de la pàg. 379.
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de la tersa figura, el 74 v." en blanc, i als 75 i 76 r.** els

2C0 versos de Lo peccat de JS'Adam sense títol. Aquests

dos fols estan gastats d'humitat (que també taca el 74 i

una mica el 73) a l'angle superior interior, sense impe-

dir-ne la lliçó, i el darrer està aferrat a la coberta,

segurament des de la relligadura, per resguardar-lo de

l'humitat. Relligadura de pergamí, del XVIP o XVIIP s.

Al llom: R. 3 6/ B. Liill. tabula generalis.

B, en poder de l'editor, emprat per a confronta,

Ms. català de la derreria del XIV* s. en 73 fols útils

sense numerar, de paper pastós. Els 13 primers contenen

el final de VArt breu, i els 60 restants la Taula general

completa (exceptada la taula de la quarta distinció, que

restà en blanc ^) amb les condicions dels dos coronels

esmentats i Taula de les paraules qui son en latí en esta

art, tot incorporat al text. Només hi ha caplletres al

fragment de VArt breu i la del Prulec de la laula gene-

ral^ L(o) en lloc de S(o), totes vermelles, molt mal fetes.

Als 5 Ms primers hi ha calderons també vermells, pas-

sats de tinta negra un part altre, i manquen, com les

caplletres, a tota la resta del manuscrit, el mateix que

les rúbriques 2 i les figures. Es escrit tot de la mateixa

mà, de bona lletra i neta, a doble columna de 35 linees a

la primera mitat i de 34, generalment, a la segona, amb
alguna de .33 i àdhuc de 36. El primer fol té dos forats a

la part inferior que trunquen el text: el darrer està fora

de lloc (li correspon ésser el 69). Amida 265 X 198

mm. amb 182 X 148 de caixa. El text de la Taula

GENERAL té prou tarcs de transcripció i sobretot salts de

mot a mot igual i alguns espais blancs. Sembla que el

copista era poc destre, potser per difícil lectura de

l'original, i molt distret, ^ tot i tenir bona lletra i bona

1. Vegi's la nota de la pàg. 379.-2. Als 3 fols primers hi ha els

títols de tinta negra, lletra del XVIl^ s.—3. Tanmateix, pel que fa a
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ortografia. Relligadura de pergamí del XVIII* à. amb
dues fulles de guarda davant i darrera. A la segona del

davant, de lletra del XVIII, diu a dalt: Àrt breu del

B. Remon Lul en romans leniosi, i a baix: Collegii Ba-

learis Montis Sion Soc. Jesu. Al llom: D j IV j 6.

La lliçó de A es molt superior a la de B, no sola-

ment per les errades i salts d'aquest, sinó també per la

major fidelitat d'aquell al text original primitiu. El B}
posa sovint frases i locucions que semblen una explica-

ció o interpretació sustituides a la lliçó primigènia i in-

corporades a les versions llatines, de manera que aques-

tes semblen procedents d'un original progenitor de B i

diferent de A, cosa que aumenta la importància d'aquest

i ens el fa considerar, com el de I'Art demostrativa de

Magúncia, derivat directament d'un original arquetípic.

0} dé la Biblioteca provincial de Palma de Mallorca,

utilitzat també per a confronta,

Ms. R. L. J50 llatí, del segle XIV* en 127 fols de

paper i pergamí (dos de pergamí i quatre de paper al-

ternant), numerats modernament amb xifres aràbigues,

que amiden 141 X 105 mm. amb 96 X 70 de caixa,

escrit tot de la mateixa mà a pàgina plena de 23 ratlles,

lletra clara i bona, amb caplletres llises, vermelles i

morades ^ alternant, i calderons vermells i en blanc,

generalment, que havien d'esser morats. Al fol 1 r.** hi

ha els cercles de la quarta figura sense les lletres, al v."

la segona figura amb el triangle i la T central i les tres

cambres inter sensuale et sensuale étc. vermelles, sense

les verdes i grogues. Manquen de tot les figures primera

VArt breu, tot i mancant el començament, aquest còdex té gran im-

portància, ja que no en coneixem altre de català més que el Í7
Sup. de l'Ambro&iana, el qual no acaba, de manera els dos ens per-

metran. Deu volent, de publicar l'obra completa en tocar-li torn.

—

1. N'hi ha 5 d'hietoriades molt sobriament, i de morades només n'hi

ha 4, restant les altres sense fer.
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i tercera. Al fol 2 r." comença el text, complet i seguit

sense interrupció fins al final, si bé els fols corresponents

a la taula de la quarta distinció (del 34 al 44) quedaren

en blanc i son tots de paper. Hi ha correccions i omis-

sions afegides al marge pel mateix escriba. Reliigadura de

pergamí del XVIIP s. amb una fulla de guarda davant i

darrera. A la de davant diu: Tabiila generalis ad omnes

scientias, i al llom: R. j. / 36 / B. Lulli. j Tahula gene-

ralis ad omnes scientias.

A mes sabem aquests altres mss. llatins:

Ms. R. L. 6j de la Biblioteca provincial de Palma,

del XV^ s. en 182 fols útils de paper, numeració aràbi'

ga. de 221 X 147 mm. amb 149 X 82 de caixa, escrit

tot de la mateixa mà a pàgina plena de 32 ratlles:

caplletres (llises) rúbriques i calderons vermells, susti-

tuits aquests en els dos darrers terços del ms. per la

lletra inicial vermella o restant en blanc. Reliigadura de

cuiro sobre post, però arrancat el del llom. La Tabula

generalis és completa, inclusa la taula de la 4.' distin-

ció, però sense figures, i ocupa els fols 1-101 .

^

Ms. R. L. Yg de la mateixa Biblioteca provincial,

també del XV*^ s. en 87 fols de paper numerats moder-

nament, de 206 X 141 mm. amb 148 X ICO de caixa,

escrit de la mateixa mà a pàgina plena de 33 linees, ge-

neralment, i de mala lletra, però clara. Relligat en per-

1. Conté, a més, la Practica tabulce generalis (fols 1C2-127)

segons cl títol inicial Ars compendiosa segons l'explícit, finida a

Paris pel gener de 1298, (publicada per C. Ottaviano, Paris 1930),

i la Éreí^i's practica tabula; generalis (fols 129-182) finida a Gènova

pel febrer de 13C5,- Aquest codcx fou «magistri pauli veneti> qui el

comprà per dos ducats l'any 1453, segons nota autógrafa del primer

fol (en blanc amb dos més de guarda); després passà a misscr Benet

Valentí i aquest el donà, l'any 1484, a Mn. Francesc Prats, (l'intro-

ductor de la imprenta a Mallorca, amb mestre Nicolau Calafat) se-

gons altra nota també autógrafa. A la mort de Mn. Prats se'n feu

càrrec la Cartoixa de Jesús de Nazaret de Valldemossa i finalment

anà a parar a la llibreria de St, Francesc de Palma, com resen sengles

notes posteriors.
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gamí al XVin* s. Al llom: R ^ / $0; a la fulla de guarda:

Jrs compendiosa / Tabula generalis ad omnes scientias.

La Tabula generalis comença al fel 39, amb Vinvocació
escrita amb tinta vermella, i es trunca al fol 73. No
porta la taula ni les figures, i les caplletres rúbriques i

calderons restaren sense fer. ^

Cod. CXLIII-Class. VI, de la Marciana de Venècia,

del XV* s. de 296 fols en paper i pergamí (la Tabula

generalis ocupa els 252-279). ^

Ms. en poder de l'editor, del XVP s. en 77 fols útils

de paper (sense comptar-ne 6 en blanc destinats a la

taula) sense numerar. Es escrit tot de la mateixa mà,

sense caplletres ni calderons ni figures, a pàgina plena

d'una trentena de ratlles generalment, de mala lletra,

però intellegible. Porta el text complet, exceptada la

taula, i amida 202 X 148 mm. amb 151 X 100 de caixa.

No es còpia de C. Al peu del fol 1." diu: Ex Libris

D. Antonii Mayol. Relligadura de pergamí. Al llom:

Tabula generalis ad omnes scientias D. Raymun. lul. ^

D'edicions hi ha la de València de 1515, versió

llatina d'Alfonso de Proaza, i la de Magúncia (tom. V,

1729) que ve a ésser reimpressió d'aquella. "* Per a la

confronta hem emprat la Maguntina (M).*

1, UArs compendiosa (inveniendi veritatem), sense començament
ni acabament, ocupa els fols 1-38. Les caplletres són negres o en
blanc, les rúbriques i calderons vermells o també en blanc, i les figu-

res, que no hi son totes, unes negres i altres en colors i totes ben poc
airoses. Els fols 75-87 contenen un fragment d'un altre tractat lullià,

també en llatí, i figures negres, policromes i en blanc, sense comen-
çament ni acabament.—2. M. Obrador: Boll. Arq. Lul. tom VIII,

p. 309.— 3. A l'armari 5 del Col•legi de St. Isidor de Roma hi bavia,

al s. XVII, tres exemplars de l'Ans demonstraxiva, n.os 37 (fols 1 sgg.),

47 i 64 (fols 83 sgg.), i un de la Tabula generalis n." 51 (fols 77 sgg.)

que no sabem encara si hi son. Vegi's Boll. Arq. Lull. tom XXIV,
p. ICO sgg. - 4. Vegi's E. Rogent i E. Duran, ob. cit.

* Pera I'Aht demostrativa cfr. Littré, n. 13; Longpré. Lulle

c. 1077;

Per a Ics Regles INTRODUCTÒRIES, Littri, n. 20; Longpré, c. 1105;
Per a la Taula general, Littré, n. 35; Longpré, c. 1093.
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En aquest volum hem modificat una mica el criteri

seguit en els anteriors, en el sentit d'ajustar-nos més

feelment a la grafia del text bàsic, per tal de seguir les

orientacions novíssimes; però ens en penedim. El resul-

tat és estat enlletgir el nostre text de vertaders bar-

barismes gràfics, en pugna i tot amb el criteri general

del copista, i que tenen cl seu lloc adequat en l'aparell

crític o en indicacions proemials. Tenim propòsit d'es-

mena per als texts posteriors, retornant al criteri inicial

del malaguanyat M. Obrador que es prou racional i adient.

Amb tot, hem regularitzat l'ús de // en lloc de / dels

mss. (defalliment, ell per defaliment, el), el de gu en

lloc de g {pogués, seguir per poges, segir), el àtj en lloc

de g (mij'à, desijar, per miga, desigar), i hem acentuada

la à= ha, com fan sovint els còdexs bàsics, i la ó = Ao.

A més, a la Taula general, A i B elideixen sovint la é

conjuntiva i la a preposició davant o darrera paraules

que comencen o acaben amb aquestes lletres, coéa que

fa, sovint, la lliçó confusa. En els casos més obvis lès hem
suplides sense fer-ne esment a l'aparell crític, sobretot

si només les elideix un dels manuscrits; ara, quan man-

quen a tots dos, les hem afegides entre < >. I res més.

Mallorca, juüy de 1932
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SIGLA

A = Ms. català del Seminari episcopal de Magúncia,

base de l'edició (s. XFV).

B = Ms. llatí de la Biblioteca Provincial de Mallorca

(s.XV).
^

M = Text llatí de la magna edició de Magúncia

(tom III, 1722).

[ ] = Afegits a un o altre dels manuscrits, generalment

de segona mà.

< > = Adicions de l'editor.

«&



Deus* qui sotz clarificament de tot en-

teniment con vos conex e qui sotz

bonahuyransa de tota volentat con vos

ama, ab la vostra molt alta vertut grà-

cia e benedicció comensa esta Art
Demostrativa.

Del pròlec

OR esta Art Demostrativa segucx'Ia regla

de la Jírf ahreujada dahobar veritat, per asò

nos prenen 1 alfabet d aquella Jlrl e posam*

aquell en esta Art, lo qual alfabet es aquest:

Q a. es Deu. b. es memòria menbrant; c. es

enteniment entenent; d. es volentat amant: e. es l.actu

de b. C. d.

|[ f. es memòria menbrant; g. es enteniment ente-

nent; h. es volentat dezamant: í. es lactu de f. g. h.

* Bi manca et primer fot.

I. A, segex, et sic in similikus.— 2. M, ponentea et ordinantes.
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K k. es memòria ubiidant; I. es enteniment innorant;

m. es volentat amant o desamant: n. es lo conpost ' de

k. I. m.
|[ O. es conpost de lactu de b. f. k.; la p. es con-

posta de lactu de c. 9. I.; la q. es conposta de lactu de

d. h. m.: la r. es conposta de» O. p. q.

|[ S. es ànima entellectiva; t. es comensamens; U. es

vertutz e viscis; X. es predestinació o objecció; y. es ve-

ritat; z. es falsetat.

1. Tres espècies son de demostració. La primera es

de equiparancia, 3so es assaber, con es feta demostració

per coses eguals: axí con demostrar que Deus no pot

peccar, cor son poder es una essència metexa ab sa vo-

lentat qui no vol peccar, c la volentat es una essència me-

texa ab la JMsticia qui es contra peccat, qui ab injuria se

cove; e cor son eguals en essència e en natura les digni-

tatz de Deu, per asò pot hom demostrar «per equiparan-

cia; e asò metex se seguex en les vertutz e proprietatz

e entitatz de les creatures. Segona espècia de demos-

tració es con hom prova lefectu^per la causa: axí con

si es sol, cove que sia dia. Tersa espècia es con per 1 efec-

tua demostra hom la causa: axí con si es dia cove que

sia sol.

3. Per estei .iij. espècies de demostració decorre

esta Art; e la primera espècia es pus fortz que les altres

con es de les dignitatz de Deu; e la segona espècia es pus

fortz que la tersa.

4. Los comensamens d esta Art son per sí metexcs

probables, segons que apar en les figures e en la pràtica

de la Art, provant los uns comensamens ab los altres. E
cor nos al pus abreujadament que podem conpilam esta

Art, per asò sotzposam al comensament de la Art, los co-

mensamens d on son conpostes les figures, dels quals prof

I. M, N. autera actus.— 2. M, de actu.—3. A, equiperansia.—4. M.
potent fieri 4emonstratio.'—5. A, la Fectu.
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vàrem en les qüestions, aquells qui son pus necessaris a

ésser provatz.

5. Departida es esta Art en .iiij. distinccions:

Q ' La primera es de la disposició de les figures.

|[ Segona es de les condicions de les figures.

( Tersa es de la entenció per que es esta Art
atrobada.

|[ Quarta es de les qüestions on es la Art exem-

plificada.

I. AM, manquffi aquests caiderons.





Lam. t

Primera figura de A





Lam. 2

Primera figura de S
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Làm 3

Figura de T
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Làm.

Figura de V
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Làm. 5

Figura de X
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Làm. 6-7

Figura de Y

Figura de Z



Làtn. 8 i 8-a

FjQURA del foc

foc aer aygua terra

acr foc terra aygua

aygua terra foc aer

terra aygua aer foc

Figura de laygua

:
aygua



Latn. 9-a

a. a.;



E E

a a
i
a S

O O : O 5
'Sè'ïi ;

S I ^ S o
; g

S 1 : S e

o »> : ü {»
.Si E

«» M



\^

>0 -O :

S -3
i

5 S :

6 S '

•a "5

•» M ~ : M <0

ai

Ifilsil

•g -a i -a u

E



11 :1 «i

.2 .3 : 5 : .2

2 S : 2 .a ^ 2 2 :

e C : C «« : C0:0 : O
o V. :_,<* . " •

; 3":

_3 _s
i
3 *: : 3 -3

'££"£ s ^ B C'S e
3 3:s C'S S:3 í

e e : e o ' e ' e
: y '

^
i

3"; ;'_
I

'3í«;'«!.H-'3í;:'«,,:«
tj u <j *' u Z : <j *i : <j s
«: «: ; «5 "C I

': a i
's *: . 's o

;

uk•.w3•we:wfl-waa:o.c:ao:a o.
u :

__":"_
: _ ^-^ -^ . ^ : ^

8r.'c<'t::«3:c•''S:oi Ica
.« ~ : .H 3 .SJ ~ : .H 2 .y " : .Si 3 ^

'C *C : *w *s 'C *c >- « •
'2 ; : 'k ooo;o«:o5;oa<'«!o«:-

j :
u

; __^

6 6 ;
g 3

; 6 g : e -c : e 2 : 6 ; g 322•2i:•2"•=:2~i2 «:2?:2o

_ 8 :=5:r= 2;t=.H;T= 3

:



«4V V|V ^iV ^|V WiV ^^V V^V V|^ ^^V ^^W ^jV V^W w'{w ^ ^|W ^ V|W JiW 1^

Comensa la primera distinció

QUESTA distinció es departida en .xij. figures,

i^ '^* quals son a. S. t. U. X. y. Z, e figura ele-

Ik^^^y mental e figura demostrativa e .iij. figures de

comensamens. On, primerament direm de a., e puxes per

conseqüent direm de les altres figures.

I . "De ía figura de Si.'

LStm. I.

/\questa figura es departida en .ij.'* figures, so es assa-

ber, primera e segona.

La primera figura es circular, on està a. en lo mig, se-

gons que apar en lo comensament de la Art; e es la figura

conposta de .xvj. cambres avens linyes de la .').* cambra a

altra, a significar que totes les cambres an conveniensia, e

que en re nos contrariejen.

2. En aquelles cambres son escrites .xvj. dignitatz, les

quals entenem ésser en Deu, so es assaber: bonea. granea,

eternitat, poder, saviea, amor, * vertut, veritat, glòria, per-

fecció, justícia, larguea, simplicitat, noblea, misericòrdia,

senyoria.

1 . En ets mss. AB, manca la numeració pertot arreu, com també les fi-

gures primeres de a. s. t. u. x. y. z. elemental i demostrativa. íet de tet

nostres làmines corresponents, son preses de M.— 2. M, voluntas.



8 Ramon Lull

3. Aquestes dignitatz son comensamens d esta Art> e

en ells sendressen los altres comensamens de la Art, en-

serquant lo universal, en lo qual es atrobat lo particular

artificialment, concordant les cambres de la figura sens ne-

guna contrarietat, e metens la t- en les cambres segons que

hi pot entrar ni caber.

De la segona figura ^<Je a.>

Làm. i-a.

JL/EPARTiDA es esta figura en .C.xxx.vj. cambres, segons que

apar en ella metexa, e en cada cambra à escrites .ij." dig-

nitatz de la primera figura, e per asò es mesa la primera

figura en la segona, segons que apar en la figura demos-

trativa, combinant les cambres dels dos sercles sobirans.

En les quals cambres, en esta figura, son comensamens e

regles a ensercar los particulars, eligent 1 artista ' aquelles

cambres que Is particulars signifiquen, e metent en elles la

t. segons les condicions de la segona distincció. En cas-

cuna cambra desta figura cove a b. remenbrar lo triangle

blau de t., entenent c. que a. es .j. Deu tan solament e

que es .j. per essència e natura, e que les dignitatz son

cascuna lautra, e que an obra en sí metexes e extra sí me-

texes, segons ques prova en esta Art.*

2. De la figura de 8.

Làm. 1.

/Xquesta figura es departida en .ij.** figures: en primera

e en segona.

La primera figura es circular e es conposta de .iiij.* qua-

drangles, segons que apar en lo comensament de )a Art;

I. M, particularia quae quaeruntur eligente artista.— a. AB, posen a

continuació la segona figura de a (Làm. i-a), i les altres figures segones

van, generalment, a continuació de la rúbrica respectiva.
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e son en aquells quadrangles les letres qui son de a. tro

a S.| e en lo mig loc de la figura està 8.

2. Los .iiij.* quadrangles son conposts dels actus e

de la privació dels actus de les .iij. potencies de s., so es

assaber, memòria enteniment c volentat.

3. Ab aquestes .iij. potencies pren s. los objetz

ois lexa, segons que apar en 1 alfabet de les letres on los

quadrangles son conpotz. A la b. C. d. e. deu ésser do-

nada color blava, e a la f . g. h. j., negra, e a la k. I. m.
n., vermella, e a la O. p. q. r., vert.

4. Enaxí con la potencia sincitiva obra ab los .v.

senys corporals, enaxí S. " obra ab les .iij. potencies per

los .iiij. quadrangles, prenent per objet a. t. U. X. y. Z.

e la elemental figura els altres objetz qui a esta Art se

covenen.

5. e. pren los objetz continuament per b. C. d., la

i. los pren a vegades per f, g. h., a vegades per f. g.
sens h., e asò fa per so cor f. g. sens h. a vegades 'des-

corren per los universals, enserquant los particulars segons

que son amables per d. o airables per h.

6. Per e. i. se formen en esta Art qüestions argu-

mens e solucions e necessàries preposicions, e per n. son

en esta Art supposicions e fe e creenses,'e per r. son en

esta Art dubitacions; e la e. es en esta Art per la pri-

mera entenció, e í. n. r. son per la segona, e í. es per la

primera, segons comparació de la n. r. ^Les condicions

de e. i- n. r. son moltes segons que apar en la segona

distinció, e per asò nos en aquella tractarem de lurs con-

dicions, segons que la t. entra en lurs cambres.

" Comença et m.s. B.—Nota bene: JVo anotant les variantt entre Jet

versions llatines de B i M, quan només son de col•locació de paraules o pu-
rament ortogràfiques: seguim l'orde de B í l' ortografia de M. Tampoc no
donam les varians llatines de pura versió, quan tradueixen exactament els

conceptes de A.
I. BM, quandoque sine .h. quandoque cum .h. — 3. BM, credulítas,

3. c i. es... de la n. r.]: BM, etiam .i. est per primam intentíonem et

.n.r. per secundam, atque .n. per primam .r. per secundam.



lo Ramon Lull

De la segona figura de S.

Lim. i-a.

LIsta Bgura es derivada de la primera, conbinant les unes

letres ab les altres, per la qual conbinació se formen

.C.xxx.vj. cambres, d on esta figura es conposta; les quals

cambres se formen en la .ix.* figura en los .ij. sercles so-

birans, volvent les unes letres en dressa de les altres per

formar les cambres d esta figura.

2. Regla general es en esta Art que la .j." b. ' signi-

fica memòria e 1 altra significa menbrar, e asò metex se

seguex*de C. d. e de los individuus de i. n. T.; e enqua-

ra significa la .j.« b, -j." S., e altra b, altra S., la qual

significació en senblant manera fan C. d. e los individuus

de i, n. r., discurrens^f. g. ab t. per cascunes de les

cambres, segons la doctrina que nes donada en la segona

distinció a la cambra de
i

s- s.
i

3. Per aquesta figura decorre 1 artista les cambres en

los objetz*que pren, mudant les cambres segons diverses

temps c diverses objetz, tant tro que à*lo particular que

enserca. E les cambres d esta figura son comensamens or-

denats en la segona distinció, on entra la t. en les cambres

segons que hi pot entrar artificialment e dreturament.^E

per esta figura descorre tota la Art ab la t. e revolven

se S. c t. en a. U. X. y. Z., segons les condicions de t.,

tant tro que es atrobat lo particular en 1 universal per

raons necessàries.

4. En la forma del alfabet d esta figura es significada

en la .ix.» figura, en los .ij. sercles sobirans, la segona figu-

I. BM, unum .b. per se susceptum.— i. A. se segex: BM, sequitur

secundum se.— 3. la qual significació... discurrens]: BM, sed hoc per

modum relationis. sicut pars totum significat et istud idem etiam sequi-

tur de qualibet specie et de quolibet individuo ipsius .s. discurrentibus.

—4. BAVartista discurrens (M, decurrens) volvit cameras aliafum figu-

rarum in objectis.— 5. A, [h]a (passim). — 6. B, recte?: M, regulate.
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ra de a. e de t. e de u. e de X-, e son afigurades les

figures dels comensamens de teologia e de filosofia e de

dret. Er per esta segona figura de S. poden caber en la

.ix." figura totes les figures damunt dites. La m. es dobla

e per asò cove la judicar ab e. i. SL. y. Z. ' segons estes

cambres
;

e. a. y. i il.a.y.i :m•y.J im.z.i, cor per an-

tesedent e conseqüent de cambres se conex con ama o

desama;cor per la primera cambra es significat que m. des-

ama Z. e per la segona es significat que ama z.

3. De Ja figura de t.

Làm. ^.

/aquesta figura es departida en .ij.** figures, so es assaber,

en primera figura e en segona.

La primera figura es circular, segons que apar en lo

comensament d esta Art, c es conposta de .v. triangles de

diverses colors. Lo triangle blau es de Deu creatura

operació; lo triangle vcrt es de differencia concordansia e

contrarietat; lo triangle vermell es de comensament e mijà

e fi; lo triangle groc es de majoritat egualtat e menoritat;

lo triangle negre es de afermació e dubitació e negació.

'

2. Sobre langle del triangle blau on es Deu.^à .iij.

diccions: unitat essència dignitatz; sobre lautre angle on

es creatura, es sensual intel•lectual animal; sobre lautre

angle on es operació, es intel•lectual natural artificial.

3. Sobre langle vert on es differencia, es escrit: de

sensual e sensual, e de sensual e entellectual, e de entellec-

tual e entellectual; e asò metex es sobre los altres angles del

triangle vert, a significar con differencia es en .iij. espècies.*

I . B, cum .e. j. a. z. y. z.: A, ab .a. y. z. e. i.— s. BM, tradueixen aquests

§§ mcit ampUficaJament, a gisa de glosa, però sense variar-ne gens el sentit.

— 3. BM, ia quo deus describitur (M, scribitur).— 4. BM, tradueixen

ei S lliurament i amplificada, acabant així: hoc cnim est ad signifícandum

quomodo differentia est in tribus speciebus differentibus una ab altera

et quomodo concordantia et contrarictas habetur (M, -eatur) inter ipsas.
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4. Sobre ] angle vermell on es escrit comensament, à

escrit temps quantitat causa; e sobre I angle on es rnijà»

à escrit estremitat mesuració conjuncció; sobre ] angle on

es fí, es causa fïnal termenació privació.

'

5. Sobre I angle groc on es majoritat, à substància e

substància, e accident e substància, e accident e accident;

e asò metex es en los altres angles del triangle groc*

6. Sobre 1 angle negre on es affermació, es ens e no

ens, e possíbol e inpossíbol; e asò metex es en totz los

angles del triangle negre.

'

E en lo mig de la figura està t. *

7. Ab los .V. triangles damunt ditz e ab lurs angles, los

quals à cascú .iij. espècies dejús sí, descorre S. ensercant

1 universal e siguent los mous quis contenen en la distincció

de entenció, mesclant .j. triangle en altre e metent los trian-

gles en les cambres de les figures, segons les condicions de

la segona distincció. On, enaxí con 1 artífex obra ab sos es-

trumens la forma artificial, enaxí la S. fa so que fa en esta

Art, ab la t. , metent la en ses potencies objectivament e me-

tent la en les cambres de les figures segons que hi pot caber.

De la segona figura de t.

Làm. 3-a.

CíSTK figura deriva de la primera, e es departida en .C.xx,

cambres, combinant les .xv. cambres de la primera figura,

videlicet in quo differunt et in quo concordant et in quo contrariantur.

— I. BM, també tradueixen difusament, afegint al final: ad significandum

quod principium habet esse in tempore quantitate et causa, et lAediuifi

Inter extremitates mensurationes et conjunctiones. atque finís est causa

fínalis terminatio et privatio.— 2. BM. afegeixen: eo quia secundum di-

versos respectus oportet esse inajoritatem minoritatem aequalitatem in

substantiis et accidentibus. — 3. BM, afegeixen: ad significandum quod
oronis affirmatio dubitatio et negatio necessario fit ex ente aut ex non
cnte, et omne quod affirmatur aut quod negatur seu in quo dubitatur

opórtct csse possibile seu irapossibile de necessitate.— 4. BM, Praeterea

.t. in medie quinqué praedictorum triangulorum situatum est comprehsn-
dcfts et significans omnia quae per ipsos quinqué triangulos denotatur.
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e en cada cambra cove ésser mesa la t., segons les condi-

cions per atrobar lo particular; e si hom no 'pot atrobar

ab .).* cambra, cove que hom lo enserc ab altra cambra,

eligent tota hora les cambres de t. e de S. per que lo

particular mils es significat e qui ab aquelles cambres à

mes de senblansa que les altres* cambres.

2. Cascuna destes .C.xx. cambres es universal ab les

condicions de les altres cambres, e cascuna es subjet a la

S, con enserc en ella lo particular que demana, de la qual

matèria ix la forma objecta a la e qui significa en la ma-

tèria lo particular quis cove a la d- per C, e quis cove a la

h. per g., concordant y. ab e, e donant per objet z. a la h.

4. De ta figura de U

.

Làm. 4.

/\qub9ta figura es departida en .ij." figures, so es figura

primera e segona.

La primera figura es circular e es conposta de .xiiij.

cambres: les .vij. son de vertutz, e les .vij. son de visis,

segons que apar en la circular figura, Ha qual es en lo co-

mensament de la Art. Les .vij. vertutz son: fe, esperànsa,

caritat, justicia, prudència, fortitudo, trempansa; c aques-

tes .vij. vertutz son nomenades en esta Art U. blava, per

so cor son*de blava color. Los -vij. viscis son los .vij. pec-

catz mortals: gola, lucxuria, avaricia, erguyl, accidia, en-

veja, ira; e son apelatz en esta Art 14. vermella per so cor

sOn *de vermella color.

2. En esta figura à linyes blaves e vermelles, e la u.

està en lo mig. Les linyes blaves signifiquen >'quc totes les

I. sercf noJ?— j. M, quam cum alií».-- 3. BM, figura ipsiíis .u.

—

4. BM, sunt descriptae (M, scriptac).—5. BM, .u. vero existens medium
rubçum et medium lividum in linearum medio scituatur significans (M.
situafum significat) per hoc quod est lividum rubeumque quod ip$as

virtutcs et vitia compreKçndit• 3^4 lineae lívida^ tranavcrsales tenden-

tes ab una camera virtutis in aiteram significant et ostendunt.
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vcrtutz SC concorden en .ij." maneres: la .).» manera es

con se concorden enfre elles metexes, lautra es con se

concorden contra Is viscis; e asò metex se seguex dels vis-

cis, los quals an linyes vermelles, ' concordansse en sí me-

texs*e contrarians a les vertutz.

3. Aquesta figura es objecta a la 8. per so que aja

mèrit, e per lo mèrit que aja glòria, e per la glòria que

conega e am a.; e la U. vermella es per so que sia objec-

ta a la h. On, con asò sia enaxí, doncs la U. es per d. e

per h. segons causa final e segons comensament. Es la

U. blava creatura, e la U. vermella es non re, so es de la

privació, 3a la qual senclina S. con dona per objet la U.

blava a la h. e la U. vermella a la e.

4. Segons so que damunt es dit es significat con U.

es conpost de comensamcns, a ensercar lo particular, e à

dejús sí moltes filles qui de les cambres diriven segons

que S. les pren per objet, so es assaber: castetat, consien-

cia, devoció; descreensa, desesperansa, &c.

<(D« ta segona figura de U .)>

L&m. 4-a.

/\questa figura es derivada de la primera, e es conposta

de .Cv. cambres, conbinant .j.* dicció ab altra; e es cascu-

na cambra universal on deja ésser ensercat lo particular,

segons les condicions de la segona distincció, metent t, en

cascuna cambra tro aja e. lo particular que li cove segons

y,, e que i. aja lo particular que li cove segons h.

2. Aquesta figura es dobla, c per asò cove ésser ju-

dicada ab a. y. Z., so es assaber, que con es feta esta

cambra I
e. a. u. y. i, adones es significada U. blava, e con

es feta aquesta cambra LS•.H.•.?.' J» adones es significada u.

vermella; e asò es per so cor la U. blava se cove ab a. y.,

I. Bh\, afegeixen: ttnitntts ab una vitiorum camera in alteram.

—

3. A, metex.— 3. BM, hoc est privatio.
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e la u. vermella se cove ab z.; e asò metcx se seguex de

i. n. r. ques seguex de e., segons la calitat de les espè-

cies de S,

5. De la figura de X.
Lim. i.

CsTA figura es departida en .ij." figures, so es primera

figura e segona.

La primera figura es circular c conté en sí .xvj. cambres,

les quals son: predestinació, csscr, perfecció, mèrit, subpo-

sició, inmediate, realitat, potencia, franc àrbitre, privació,

defectus, colpa, demostració, mediate, raciones, ' objet.

2. En esta figura son linyes qui toquen cascuna de

les cynbres, a significar que les cambres a vegades se

concorden a vegades son contraries, e asò mediate e in-

mediate; e per asò es aquesta figura molt necessària a esta

Art, metent la t. en ella per tal que e. pusca atrobar y.
e que i. pusca atrobar z.

3. En lo mig loc de la figura està x., la qual es sig-

nificant* totes les cambres; e segons lantesedent el conse-

qüent de la solució, significa .). cambra e no altra; ^e per

asò vol la Art que tota la X. no sia entesa en la solució, mes

que tan solament alcuna cambra o cambres d ella sia asignada

a la qüestió o a la solució, segons les condicions de la se-

gona distincció.

Segona figura de X.

Làm. {••.

/\questa figura es de .C.xxx.vj. cambres, e es dirivada de

la primera figura per so que cascuna cambra sia ^universal

I. B*M, ratio.— a. BM, comprehendens et significans.— 3. EM, sig-

nificatur una camera seu quaedatn camarae ita quod non alia seu aliae.

—

4. BM.. etiam quaeltbet camera hujus fígurae est.
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on sia ensercat lo particular ab la t., segons les condicions

de la segona distincció.

2. En esta figura predestinació e franc àrbitre son

concordans per a. reyalment e son opòsitz segons C. !•

e ésser e privació son contraris inmediate e son concor-

dans mediate; e asò ntetex se seguex de les altres diccions

d on es conposta la Bgura, segons quen donarem exempli

en la segona distinció.

6-7. De la figura dey. e de ía figura de z.
Làm. 6-7.

JL^A y. es en esta Art per la primera entenció e la z. per

la segona, e per asò mou se la d. a la y. e la h. a la z.

per so que n. se pusca convertir en e. i,, destruent r.

On, destes .ij.'* figures, so es assaber, y. z , tractarem en

la segona distincció, cor en est loc no cal 'quen tractem

longament per so cor no sen conpon figura.

8. De la elemental figura
Um. 8.

XZrSTA figura es departida en .i).'^ figures, so es primera

figura e segona.

La primera figura es quadrangular, segons que apar en

lo comensament de la Art, e es conposta de foc, aer, aygua,

terra, avcnt*en sí .iiij.' figures, e en cascuna à .xvj. cambres,

a significar con los elemens estan en mistió, e con entren

en conposició per digestió, e con .j. element senyorega altre

segons conpleccions e humors. Al foc es atribuida color

vermella, e a 1 aer blava, c a 1 aygua vert, e a la terra negra,

e asò per so cor les colors diversifiquen les cambres, segons

I. A, no quaJ.— a. e es conposta ...avent.] M, secunda vero triangu-

lans, quae secunda figura est coroposita ex decem cameris: ex igne,

aqua, aere, terra &.: prima continet.
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que alcuna color se cove mils ab .j. element que ab altre.

2. En les cambres son gradatz los clements, e les

cambres signifiquen suppòsits, e signifiquen mistum e di-

gestió, segons que es dit en los Comensamens de filosofia e

de medicina; e en les cambres son les formes simples e les

conpostes, avens cascuna forma sa propria matèria. On,

d aquesta manera no volem en est loc tractar longuament,

cor en la segona distincció ne tractarem sufficientment, se-

gons ques cove a esta Art, de la qual tractam con pus

abreujadament podem.

De ta segona figura elemental

Làm. 8-a.

Csta' figura es conposta de .x. cambres e es dels comen-

samens de natura, e es en esta Art per respondre a les

qüestions naturals segons que la t. entra condicionada-

ment en les cambres, formant les cambres en la .ix.» figura.

2. Esta figura elemental es molt necessària a saber*

en esta Art, cor per ella à hom endressamcnt a aver co-

nexensa^de les altres figures; cor en les obres naturals son

significades les obres intrínsiques e extrínsiques de a. S.

U., metent + t. per la elemental figura e per a. S. U. ab

X. y. Z.; *e per asò son dades en esta Art senblanses cxem-

plis e metàfores en diverses maneres per la elemental fi-

gura, segons les condicions de la segona distinció.

3. La cambra del LT9.9.f?.'?J &<=• significa en la t. com-

paració de .j.* dicció ab altra, so es de a. a., e de crea-

tura e creatura, e de obra e obra, e de unitat e unitat, e

de essència e essència, e de dignitat e dignitat, e de ani-

mal e animal, e ^de)> entellectual e entellectual, e de sen-

sual e sensual;^ e asò metex se seguex de los altres trian-

1. A, esa.— 2. A, assaber.— 3. A conexens.—4. BM, discurrente.

—

5. A, ab. y. r : B, cum .x. et .y.— 6. BM, afegeixen: naturalis et natura-

lis, artificialis et artifícialis.

Art- Taula -1.
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gles; e per la significansa de foc e foc, e de aer e aer,

&c., son significades les senblans diccions qui son en los

angles de t. On, con asò sia enaxí, doncs en cascú angle

de la t. pot ésser affígurada cambra en la .ix.* figura, feent

conparació de .).* dicció 'ab altra, so es assaber, de Deu
e Deu, &c.

9. De ta .ix.* figura

/\questa figura es apelada demostrativa, e es departida en

.ij." figures, so es assaber, figura primera e figura segona.

La primera figura es en lo comensament de la Art, on

son les altres figures qui son primeres;* e aquesta figura es

conposta de .vj. sercles'e de .j.* roda estant en lo mig, la

qual es*.j. triangle qui significa los .v.í triangles de t.; e

es feta a senblansa de marc, ^entrant la .j. sercle en lautre,

e en lo mig à .). clau qui conserva los sercles. Los .ij. ser-

cles qui li son desús son de la elemental figura, els altres

.ij. qui son sobre aquells son de a. S. t. U. X. y. Z., e

los .ij. sercles qui son pus a ensús, dintre los quals son

totz los altres, son de lalfabet de S. e de a. t. U. X. e

de los comensamens de theologia filosofia e dret, c moltz

altres comensamens de sciencies poden ésser en lalfabet

siguent I ordenament d esta Art.

ï. Aquesta figura conté e conprèn en sí metexa totes

les altres, segons que damunt es dit, e totes les cambres de

t. A, distinccio.

—

2, Solament M posa les primeres figures, però omet

aquesta, segurament per ta seva complicació de forma i de matèria, puix

t'Jlutor ta feu la volia de llautó (Cfr. Dist 111, 10, 2; 12, 4). Segura-

ment el ms. original expressaria ací aquesta matèria «de lautó», però ome-
tent-se la figura en A, i potser en altres mss. posteriors, també es suprimirien

aquests mols, l'existència dels quals revela B qui esmenta els sis cercles ex

aliquo metallo. JVo podent-ne donar reproducció adequada, caldrà «imagi-

nar-Ja» segons un dels consells de l'Jíutor meteix. (Dist. UI, jo, 2).

—

3. BM, ex aliquo metallo (M, manca ex al. inet.) conposita est ex sex (A,

.V.) circulis volubilibus.—4. BM, in qua scriptus est.— 5. A, .vj.— 6. M,
td similitudinem ponderum: B, manca.
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les altres figures poden ésser formades en esta figura, vol-

vent los sercles segons ques cove; e en cada cannbra cove

metre la t. per so que fassa la demostració, salvant a cascuna

cambra sa forma e siguent les regles de la segona distincció.

Segona figura demostrativa

Lkm. 9-a.

IUsTA figura es conposta de .xx.viij. cambres, e es figura

general a totes les altres; ' e per asò, segons que en los

sercles se formen les cambres, cove que hom meta la t.

en les cambres e que conserve les condicions de cascuna

cambra afermant o negant; cor si la affermativa es contra-

ria a les condicions, cove ques convertesca en negativa, e

de converso, e en est punt està tota la forsa e 1 ordenament

de la Art, estant cascuna cambra universal, on cove ésser

ensercat lo particular qui ab la cambra à major senblansa

que ab altra, e metent la t. en la cambra segons que hi pot

caber, salvant ses condicions e les condicions de la cambra.

j o. De la figura dels comensamens de theologia

Làm. 10.

/\questa figura es enadida en esta Art per so que la Art
ne sia pus general; cor on de mens* comensamens es con-

posta, pus nes general. E los comensamens d esta figura

son aquests: essència, vida, dignitatz, ^actu, forma, relació,

ordinació, acció, articles, manamens, esposició, primera

entenció, segona entenció, glòria, pena, evum. D aquests

.xvj. comensamens es conposta esta figura, en la qual son

.C.xxx.vj. cambres, les quals son los universals on deuen

ésser ensercatz los particulars de theologia ab la t., se-

gons les condicions de la segona distincció.

I. BM, aliïs fij^uris hujus artis.— 3. M, ex quo pluribus: B, manca
fins a í'allre mol general.— 3. A, dignitat.
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2. La essència significa en esta figura I ésser de a.; e

vida significa la vida de la essència; e les dignitatz signifi-

quen aquelles dignitatz qui son en la segona figura de

a.; lactu es la obra de les dignitatz; la forma es la orde-

nació de la obra; relació es lactu qui a cascuna dignitat se

cove, so es assaber, que a bonea se cove bonificar e a

granea magnificar e a eternitat eternificar e a poder pos-

sificar e a saviea entendre &c., cor si bonea es en 3.., cove

que hi sia bonificar &c.; ordinació es con ordena<(da>ment

cascuna dignitat à'son actu intrínsic i extrínsic; acció sig-

nifica con a. à acció en totes les creatures; articles son

les coses que n. creu de a.; manamens son con a. mana a

home que fassa per u. y. contra u. Z.;*esposició es con

hom espona les escriptures; s primera entenció es causa

final, e segona es la cosa qui sà a la fi; glòria es paradís;

pena es infern; evum es eternitat qui à comensament e qui

es sens fi, al qual evum es creada S.

3. Totz aquetz comensamens son per sí metexs pro-

bables e condictonables segons les condicions dels altres

comensamens, so es de a. S. t. U. X., e segons la segona

distincció e la ordenació d esta Art.

II. De la figura dels comensamens de filosofia

L^m. II.

JC/STA figura es de .C.xxx.vj. cambres conposta e de .xvj.

comensamens de filosofia, los quals son aquells qui son

escritz en les cambres, los quals comensamens son provatz

e condicionatz en lo libre qui es apelat Comensamens de

filosofia. On, nos, segons que ells son provatz e condicio-

natz en aquell libre, usam delís en esta Art a ensercar

los particulars de filosofia, metent la t. en cascuna $de les

I. BM, Fruitur.— 2. A, catderó.— 3. BM, expositio est illa expositio

quac fit in scripturis: A, catderó.—4. A, metex.— 5. BM, discurrente

.t. per quamlibet.
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cambres segons que hi pot caber, salvant les condicions

de la t. e de a. S. ' U. X. y. Z. e de les cambres, e si-

guent la regla de la segona distincció.

12. De la figura dels comensamens de dret

CfSTA figura* es conposta de .xvj. comensamens de dret,

los quals son escritz en les cambres de la figura, les quals

cambres son .C.xxx.vj. universals on hom pot ensercar los

particulars qui a dret se covenen, lo qual ensercament

cove ésser fet ab la t. en cascuna de les cambres, segons

que la cambra o cambres ab lo particular, o particulars, à

concordansa e senblansa; cor segons la qualitat del par-

ticular e la diversitat de les cambres, se cove mils alcun

particular ab alcuna cambra que ab altra. ^

2. Los comensamens desta figura avem ja provatz e

condicionatz en .j. libre qui es apelat Comensamens de dret,

t segons la regla «de la segona distincció, usam daquestz

comensamens en esta Art demostrativa, con sia cosa que

totes les qüestions e totz los cases de dret pusquen ésser

endressatz a estz .xvj. comensamens, segons la disposició

desta Art.

I. M. .s. a.— 3. A, Esta figura que sen segcx en la segen pagena

(ía figura va a VaJtra pàgina que segueix),— 3. BM, quam cum aliquibus

cameris.—4. BM, et ideo secundum illas conditiones et secundum re-

gulam.





Comensa Ja segona distincció qui es

De condicions

|quESTA distincció es departida en .ij.** partz. La

primera part es de les condicions quis covenen

a la segona figura elemental; la segona part es

de les condicions quis covenen a la segona figura demos-

trativa. On en estes .ij." figures se contenen les condi-

cions 'd esta Art, e totes les cambres enduim a aquelles

condicions, metent la t. en les cambres de les .ij.** figures

damunt dites per condicionar aquelles cambres, per tal

que per lurs condicions sien condicionades les altres cam-

bres qui son de a. S. t. U. X. y. Z,

2. Cor sensualment sentim e cor entellectualment en-

tenem, e cor primerament sentim e puxes entenem, per

asò volem primerament condicionar la primera part, qui

ab sensualitatz se cove, e puxes condicionarem la segona

qui ab entellectuitatz se cove.

I. BM, omnes conditiones.
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De la segona figura elemental

STA figura es departida en .x. cambres, segons

que en ella apar. 'On, primerament tractarem

de la primera cambra e puxes de les altres; e

segons que condicionarem la .j.» cambra, es significat en

qual manera son condicionades les altres cambres, e per

les condicions de .j.* cambra pot ésser condicionada altra

cambra; mas cor nos volem dir* diverses condicions e cs-

quivam replicar moltes vegades senblans condicions, per

aysò diversificam les condicions en cada cambra aytant

com podem.

1 . De ta cambra de \
foc foc

LZtstantIo triangle blau en la cambra, ^condiciona la cam-

bra, so es assaber, que cascun foc sia creatura e a. sia

creador, e que lo foc sia obra artificial de a. e que lo foc

aja obra natural, la qual obra à cascun foc a significar la

natural obra que a. à en sí metex e la obra que à fora

sí metex; c per asò lo foc simple obra, en sí metex, lo con-

post, de sí metex; e cor en aquella obra à accidens qui

ixen de la vertut de la substància, als quals està sobjecta

la universal matèria per conposició,'*per asò lo foc simple

no pot tan perfectament obrar en sí metex, con fa a. qui

es .j. per essència entitat e obra e substància sens nula

conposició. On, con asò sia enaxí, doncs si I particular se

I. l•'id. Fig. 8-a.— 2. BM, inferre.— 3. B, in camera ignis (M, ignis

ignis).—4. BM, per compositionem elementorum.
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cove ab so que damunt es dit de la cambra, es afermable,

e si es contrari a les condicions de la cambra, so es assa-

ber, que 3.. no fos creador ni foc creatura e que la obra

de 3.. no fos sobre la obra del foc en noblea simplicitat e

vertut, es aquell particular negable.

2. Per lo vert entenem diversitat ésser enfre lo foc

simple e lo foc conpost; cor la forma simpla del foc sim-

ple ' à simple matèria foguienca,*la qual es sotz simpla for-

ma foguienca; e lo foc conpost es part del simple, estant

en substància conposta de totz los .iiij.' elemens, estant

en matèria conposta ^ de la matèria foguienca e aerienca e

ayguienca e terrestra, la qual matèria està dejús comuna

forma de foc, aer, aygua, terra, e de la comuna matèria e

forma es constituït subpòsit en lo qual an concordansa lo

foc simple el foc conpost per manera de generació e rela-

ció, e son contraris per acció e pació, e <per]> invesibilitat

e ingenerabilitat e incorrubció, e per visibilitat e generabili-

tat e corrobció.^On, con asò sia en axí, ergo, sil particular

se descové ab la cambra que nos hi avem mesclo triangle

vert, es aquell particular negable en la solució de la qües-

tió, e si ab la cambra e lo triangle vert se cove, es aferma-

ble; e aquesta regla metexa se cove ^ en totes les altres

cambres e per totz los triangles e per los cantons 7 d aquells

triangles.

3. Per lo vermell triangle entenem quel foc simple

es comensament del foc conpost; cor per so cor lo foc

simple no pot obrar en sí metex sens los altres elemens,

per asò comensa en sa entitat e natura a engenrar foc

conpost, lo qual fóra tot simple si los altres elemens noy

fossen; e cor hi son, doncs ells son mijà per lo qual foc

simple comensa en sí foc conpost, e cor lo foc simple en

I. M, manca aquest mot.— 3. A, fogienca forma constant, i més avall

ygienca.— 3. BM, et in matèria aggregata et ^M, om. et) composita.
— 4. BM, per visibilitatem et invisibiJitatem, per generabilitatem et in-

generabilitatem, per corruptionem et incorruptionem.— 5. BM, prout
in ea... posuimus.— 6. BM, continetur.— 7. BM, angulos.
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sí metex enserca la perfecció de sa obra, per asò à 1 apetit

natura] a sa fi, e per asò es lo comensament e la fi del foc

simple, e lo conpost es lo mijà el sobjet' de la obra.

4. Lo groc significa en la cambra, que lo foc simple

es major en vertut quel conpost, e per asò roman vertut

en potencia en lo simple,* cor no pot tota caber en lo

conpost; e con defayl lo subpòsit, la vertut del foc qui es 3

en potencia, ix en altre subpòsit e conserva la vertut qui

era en lo foc conpost; e cor lo foc simple de sa natura

engenra lo conpost, per asò son eguals, en espècia e en

entitat, lo foc simple e lo foc conpost, enaxí con pare e

fill qui son egals en espècia e en humana natura.

«

5. <Per lo negre]> en la cambra cove afermar tot so

per ques poden conservar les condicions dels triangles, e

cove negar tot so per que les condicions serien destruï-

des, e cove dubtar en tot so per que les unes condicions

fossen contraries e concordans destruens conservans los

uns triangles los altres, f

2. De ía cambra de i
foc aer

Her lo blau condicionam la cambra^ ésser creatura de a.

e obrant lo foc en laer donantli calor.

^

2. Differcncia es^enfrc lo foc e laer, cor lo foc es

calt de sa natura e laer es humit; e concordansa es enfre

am.ij., cor lo foc à apetit a escalfar laer e laer à apetit a

I. B, objectum.

—

t. B, afegeix propter maximam tnagnitudinem

suam: M, propter suam magnitudinem.— 3. BM, «x illa màxima (M. om,

màxima) virtute quae existebat.— 4. B, in specie et natura.— 5. B. per

quod alie conditiones aliis essent contrarie et concordantes aliis trian-

gulis destruentibus conservantíbus jllos: M, per quod aliae conditiones

aliis essent eontrariae, et destruerent concordantes, aliis triangulis con-

servantibus alios. Et passatge ens sembta corrupte.— 6. BM, camera ignis

aeris.— 7. BM, et (M, etiam) conditionatur eo quia ignis in aere opera-

tur calefaciendo et attribuendo sibi (M, ei) calorem.— 8. BM. Per trian-

gulum viridcm fit differenria.
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reebre la calor; e contrarietat es enfram.ij., cor lo foc

rccb secor contra laer e laer dona la calor que recb a

laygua en humiditat escalfada.

3. Lo foc es ' comensament a la obra de 1 aer con * 1 aer

reebent calor obra en alcuna part daygua en sí metex, lo

qual no poria obrar sens mortífícament de fredor; e laer

es comensament al mortificament de calor con 'per gran

abundància de humiditat on à poca calor, es montiplicada

fredor en la terra contra secor; e lo mijà del foc e de laer

es la seccor e la fredor qui es enfram.ij., so^es la seccor

quel foc met en laer donantli calor e reebent la seccor de

la terra, en la qual seccor es fredor que laygua enfluex

en la terra; ^e la fi es lo subpòsit al qual an apetit a en-

genrar o a corrompre laer el foc, segons que lo subpòsit

es pus enclinat a la calitat de la .j. element que del altre.

4. Major es lo foc
<
que laer per espera e per veloci-

tat e per nobilitat de vevtut, e laer es major quel foc en

conservar vida e en cors sanguini; e am.ij. an egaltat en

justicia segons la proporció^ del subpòsit on entren en mis-

tu e en digestió e en conposició.

5. Metaforice íoquendo, aferma lo foc que escalfant

laer atrobarà sa perfecció e mortificarà laygua; mas cor

laer infunda en laygua la calor en lo vas del sobjet^a

humiditat, adones à dubitació a venir afí de so que ape-

tex, e per asò per corrobció nega sa perfecció atrobar en

aquell subpòsit que corromp; e asò metex se pot entendre

de laer.

I. BM. Per triangulum rubeum intelligitur ignem esse.— 3. BM, eo

quod.— 3. A, lo.—4. BM, videlicet siccitas quam ignis accipit a terra et

attribuit aeri influendo calorem in eum; in qua siquidem (M, om. si-

quidem) siccitate est frigiditas quam aqua influït in terram ex qua ignis

illam siccitatem suscipit frigefactam.— 5. BM. Per triangulum croceum
intelligitur ignem majorem esse.— 6. A, poporcio.— 7. B. in materiam

subjectam.
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3. De la cambra de foc aygua;

LJzvi es creador de tota la cambra, ' e per asò covés que

tota la obra de la cambra sia creada; e lo foc obra en lay-

gua, c de converso, contrariejant, a signiBcar que la obra que

a. à en sí metex es concordant sens neguna contrarietat.

2. Diversitat es enfre lo foc e laygua en quant lo

foc escalfa laer e laygua refreda la terra; e concordansa

es enfre lo foc e laygua per mijà, cor lo foc à concordan-

sa ab laer qui* ab laygua se cove, e laygua ^à concordansa

ab la terra qui'ab lo foc se cove; e contrarietat à enfre lo

foc e laygua, cor lo foc mortifica en sí metex e en laer e

en la terra, laygua la qual es en laer entrada, donant la terra

sequetat al foc, avent en sí fredor, la qual aygua dóna lo foc

a laer donantli calor on laygua es mortifícada; e asò metex

se seguex del mortificament que laygua fa de la calor.

^

3. En lo cors colèric es comensament lo foc a laygua,

elo foc es mijà per lo qual laer reeb aygua escalfada e de-

seccada e humifacta per lo retornament que los uns elemens

fan en los altres, e la final entenció del foc es so en que^

laygua es costreta per lo foc, e la entenció final de

laygua es so que laygua sotzmesa al foc fa de franc apetit

natural.

4. Major es lo foc per forma e laygua per matèria,

e per asò es lo foc major per vertut que laygua, e lo foc

e laygua son eguals en mesures obsoludament de grevitat

e de levitat.7

1. BM, In triangulo livido inteHigitur deum esse creatorem totius

camerae ignis et aquae.— 3. BM, qui aer propter humiditatem.— 3. BM,
et aqua propter frigiditatem suam.— 4. BM, quae propter siccitatem

suam.— 5. BM, de mortificatione caloris quam (A, de) aqua agit contra

ígncm.— 6. BM, et finis existcns (M, qui est) fínalis intentio ignis est

id per quod.—7. BM, sunt aequales secundum se absolute in rnensuris

Icvitatis et gravitatis; quia in quantum ignis secundum se levis est, in

tantum aqua secundum se grauis (M, est gravis).
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5. JffetafoHce íoquendo, on pus lo foc à enclinació a

asimilar sos accidens a sa substància en entitat e natura,

pus à openió, axí parle, de remoure laygua d aquella subs-

tància per so que la substància pusca simplificar e purifi-

car de tota contrarietat e conposició, e on pus lo foc en

esta obra à dominació, pus li ajuden sos accidens a sa

entenció e pus enclinen laygua a negació con atrob en

aquell cors 'sa perfecció; e on pus laygua contrasta al foc

es representa la proposició con la substància pusca ésser

despolada d aquella aygua,*pus cau lo foc en dubitació,

axí parle.

4. De la cambra de
I

foc terra
\

^•m es creador 3 e la cambra es creatura, e cor lo foc no

poria dar calor sens que no reebés sccor,* forma s en sa

obra que a., qui à pus gran obra e pus nobla quel foc,

obra en sí, sens que en sí metex no à indigència de rcebre

nula perfecció fora sa natura.

2. Diversitat es enfre lo foc c la terra, <cor lo foc

evacua la terra reebent delia cecor e la terra conplcx lo

foc entrant en ell; e hixent la terra delí e entrant en laer

ab la calor, à concordansa la terra ab lactu del foc, ab lo

qual foc à contrarietat con entra en ell ab fredor c con^

lo foc hix en laer ab deseccada calor.

3. Lo foc es comensament al pujament de la terra e

la terra al devalament quel foc fa sotz la espera de lay-

gua, el mijà qui es enfre lo foc e la terra es la matèria del

foc sobjecta a deseccar e la matèria de la terra sobjecta a

evacuar, e la causa final per quel foc dcvala pendre seccor.

I. B, in ipsa substantia sua— 2. BM, repraesentando ei impossibile

quod ipsa ab illa substantia expelli possit (A, despolada potser cal que sia

despolsada).— 3. BM, creator camerae ignis et terrae.—4. BM, a terra

siccitatem susciperet.— 5. B. afegeix: eo quod unus suscipit alter attri-

buit: M, eo quia ignis recipit et terra tribuit.— 6. A, cor.
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es con enserca simpla conjuncció de matèria e de forma

foguienca per so que sia cors simple; e asò metcx se se-

guex en lo pujament de Ja terra.

4. En lo gra del pebre es lo foc en major grau que

la terra, estant en quart grau e la terra en ters, con sia lo

foc naturalment calt per si e sec per la terra, e lo pebre

sia de conpleció calda e secca; e la egualtat del foc e de

la terra es con lo foc està en lo quart grau de 1 aygua e la

terra en lo quart grau de laer.

'

5. So per que lo foc e la terra an major concordansa

naturalment, es afcrmable: ergo, es afcrmable so per que

1 apetit natural es major, e es negable so per que fos me-

nor, *axí con 1 apetit del foc e de la terra qui seria menor

si en les ï esperes eren corses simples, estant laer e 1 aygua

en lo mig del foc e de la terra, on seria enpatxada la par-

ticipació de lo foc e de la terra. On, con asò sia enaxí,

ergo, per* major apetit natural cove ésser negable la major

dubitació, e cove ésser afcrmable la menor dubitació.

5. Ve ta cambra de
\

aer aer
\

Al es creador del aer qui es simple e de laer qui es con-

post; e laer qui es simple obra sotz la regla e la influencia

de a. e<de intelligencia c de la vida del mon, so es la

quinta essència, e sotz aquesta regularitat obra natural-

ment laer simple en lo conpost, avent apetit natural a

conservar los individuus de les espècies, ^jassia que sia

BM, est in hoc, quod ignis existit in prímo gradu ubi aqua existit

in quarto, atque terra existit in prímo ubi aer existit in quarto — 1. BM,
ergo (M, ideo) omne id est negabile per quod ignis et terra habent mi-

norem concordantiam, et omne id per quod appetitus naturalis in eis

est minor.— 3. BM. in suis.

—

4. B. unde si plus dubitetur ignem et

terram in speris suis essc corpora quam non corpora propter: M, unde

cum hoc ita sit, si dubitetur ignem et teriam in suis sphaeris csse sim-

pHcia corpora, vel non esse, propter.—5. BM, et sub regula.—6. BM,
afegeixen: quae magis ei conveniunt.
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sens entenció, ' e asò fa per universals comensamens, los

quals son matèria e forma: cor enaxf con en lo moviment

de la sagita quis mou al senyal 'per la ymaginació del

balester, dcfayl natural apetit e moviment, enaxí per

contrari seny, cove per la influencia dels comensamens

sobirans, que laer aja natural apetit a engenrar la fi per la

qual les espècies an coservament, e aquesta necessitat es

per so que en la noblea de lefectu sia significada la noble^

de la causa.

2. Laer simple es divers a laer conpost; cor lo con-

post es accidentalment e es per diverses accidens, cor laer

simple, conponent lo conpost, 3 conpon aquell ab altres ac-

cidens qui no ixen de sa^vertut ni de sa natura, so son les

partz e les formes del foc e de laygua e de la terra, e

per asò es cascuna substància distincta de sos acsidens en

entitat e natura, la qual distincció no fóra si cascú acci-

dent pogués ixir de simpla substància e vertut. On, con

asò sia enaxí, doncs per la diversitat de substància e de

accidens son concordans e contraris substància e accidens,

segons que los elemens son, per qualitatz, distins concor-

dans e contraris.

3. La final entenció es comensament del comensa-

ment de la segona entenció, e lo mijà està en lo mig de

les .ij." entencions; e cor laer simple es enans qucl con-

post en noblea, per asò es enans a la final entenció, que

lo conpost, per la qual anterioritat <es comensament laer

simple del conpost.*

4. Laer simple es .j.* comuna obsoluta part sotz la

qual estan totes les partz del foc conpost &c ; ' e per

asò laer simple es major e laer conpost es menor, e ix

laer simple en lo conpost segons que les altres partz dels

!• B, distinctionem. — 2. BM. sicut sagitta quae propter impulsutn

seu ímpetus arcus movetur ad locum signatum.— 3. B, manca aquest incís.

—4. A, de la.— 5. A, antetorietat: BM, prioritate.—6. BM, afegeixen:

caetera vero elementa sunt medium eorum.— 7. A e cer.: BM, cum aliis

partibus ceterorum elementorum compositorum.
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altres elemens lexen entrar aer simple en conposició; e la

egualtat de laer simple e conpost e:stà en lo subpòsit per

mesurada una part simpla ab moltes partz estans .j. cors'

ab les altres partz dels altres elemens, e les moltes partz

d on es product aer conpost son sotz la simpla part de

laer en vcrtut e en regiment, e à majoritat sobre ses partz,

segons que apar en los Comensamens de medicina e de filosO'

fia, on tractam del .vij.^ punt.

5. Afermablc es que laer conpost sia actu del aer

simple: cor enaxf con la c. qui no pot entendre sens la

b,, enaxí laer simple* no pot obrar sens composició de

humiditat calor fredor e seccor. On, con asò sia enaxí,

ergo, negable es que laer qui entra en laygua no sia divers

al aer que la aygua met en la terra, con sia laer entrant

en laygua per generació e en la terra per corrobció, la

qual generació ab majoritat se cove, e la qual corrobció

ab menoritat à concordansa; e asò no està en dubitació.

6. De ta cambra de aer aygua

Ueus es creador e la cambra es creatura.^e a. obra la

cambra bonificant magnificant volent <&c.)>, sens movi-

ment de sa bonea granea volentat &c,, e laer no pot obrar

en layga sens moviment temps e loc, &c.

2. Diversitat es enfre laer e laygua, cor laer es. hu-

mit e laygua es freda; c es concordansa enfram.ij., donant

laer humiditat e rcebent layga en sí metexa humiditat,

evacuant laer lo sobjet de sa humiditat e omplent lo sob-

jet de la fredor de laygua; e cor laer met en lo sobjet de

la fredor de laygua vas^escalfat sobjet a humiditat e a

I. BM, una simplici parte multis partibus compositis equipararà (M,

commensurata) secundum quantitatem, illis partibus existentibus (M, et

existente unum corpus).— 2. B, conpositus.— 3. BM, A. creator est hu-

)us camerae aeris et aquae et sic secundum relationem, aer aqua creatu-

rae sunt ipsius.a.—4, BM, materiam.
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calor, per asò es contrari a laygua e laygua es contraria

a lacr per senblant manera en la terra.

'

3. Laer es comensament con lo foc entre en laygua.

reebent laer calor e donant aquella calor a laygua donant-

li humiditat; e aquest comensament comensa en ajustar

.j.* part ab altra, so es .j. punt ab altre, e conloga les unes

partz en les altres; e aquest comensament es lo mijà per

que es temps, loc, moviment, cantitat, qualitat, acció e

pació en la intrinsiquitat de la substància qui à lo segon

actu de sos accidens en sí metexa e qui nexen e ixen de

sa vertut; e es la fi per so que* sia la substància: e asò

metex se seguex de laygua en la terra e de la terra en lo

foc e de lo foc en laer.

4. Laer e laygua an majoritat sens mijà e menoritat

ab mijà, so es assaber, que laer à major actu en donar e

laygua en reebre humiditat sens mijà, que no es I actu de

laer e de laygua con laygua per la terra e per lo foc pas-

sa en laer ab secor qui es contraria a laer, e ab calor qui

es contraria a sf metexa, en la qual contrarietat es egual-

tat de laer e de laygua, per la qual se forma justícia na-

ttiral;3 cor con laygua es transmudadà-^per la terra e per

lo foc e nex en laer, adones es aytant mortifícada con es

laer con es transmudat e nat ^ per laygua e per la terra e

nex en lo foc.

5. Afermable es que en lo subpòsit en lo qual laer

es en quart grau, sia laygua en segon grau e lo foc en

ters e la terra en primer, e no cove duptar que con laer

entra en conposictó ab laygua, ques desviu^de sa forma

simpla, cor si 6 faia, no seria qui conservàs sa natura en

lo subpòsit qui à en sf .j.* comuna nrateria e forma dejús

I. vas escalat..] B, materiam caleFactam et subjectam humiditati et

calori, et quoniam ipsa aqua illam materiam calefactam tradit subjecto

siccitatis terrae. idcirco aer est aque contrarius et e converso: M. con-

sonaab B.—2. BM, ut partibus elementorum debite aggregatis et unitis.

— 3. B. natura] i ter.— 4. B, transmeat.— 5. B, aer.... transracans.— 6. B,

denudet: M, amittat.

A«T - Taula - }
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estant a les formes simples de tòtz los clemens, les quals

serien en privació en cascú subpòsit sens .j.* comuna for-

ma simpla a totes les formes particulars naturals desús es-

tant per essència.

7. De la cambra de '\ aer terra

J^EUs à creada la cambra e la obra daquella, e per asò

són .ij. actus en la cambra, la .j, es primer, lautre es se-

gon: lo primer es de existència, e lo segon d obra.

2.* Lacr e la terra son diverses segons forma e matè-

ria c segons esperes; cor la espera de laer es circular e

la espera de la terra es redona, avent .j> superficiens tan

solament; e laer c la terra son contraris per qualitatz e

per moviment e per moltes d altres maneres, e an concor-

dansa per mijà, so es assaber, per lo foc e per laygua;lóor

per la concordansa quel foc à ab laer donantli calor e que

à ab la terra reebentne seccor, e per la concordansa

que laygua à ab laer reebentne humiditat e que <à> ab la

terra donantli fredor, conloguen*lo foc e laygua en sí nic-

tex<(s)> pascivament concordansa de laer e de la terra.

3. Laer comensa a mortificar la terra en sí metcx

con reeb calor del foc, lo qual ve ab fredor e ab seccor, la

qual fredor es lo mijà per lo qual laer mortifica la terra

donant humiditat a laygua per so que la fi sia en destruir

la terra, c asò metex fa la terra a laer segons que entra en

mistu ab los altres elemens.

4. Laer à majoritat en sí metex, e la terra qui es en

laer à minoritat, e de converso; cor con laer entra en lay-

gua, adones es en major quantitat que con entra per I aygua

en la terra, la qual terra crex en lo mortificament de laer

e minva en lo creximent que laer fa en laygua on mortifi-

I. A, sense catderó.— i. BM, Aer est principium mortifícitionis ter-

rae, ntm aer incipit terram mortificaré.
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ca la terra que hi es nada e producta per lo foc e per

Iaer;'e cor lo foc e laygua an egaltat en mesures de

levitat e de ponderositat, estant lo foc aytan ivassós a

ensús con laygua a enjús, per asò cove que laer e fa terra

sien eguals en mesures de levitat c de ponderositat, avent

laer leugeria e la terra ponderositat.

5. A afermar nos cove, segons cors natural, que en

axf con partz de arbre nexen e ixen en rams, e de rams

en flors, c de flors en fruytz, e de fruytz en scmens, e en

cascú nexcment e iximent son renovelades les partz, que

enaxí laer nex e ix en laygua per generació e en la terra

per corrobció e en lo foc per trempament, e en. cascú loc

à renovelament. On, con asò sia enaxí, doncs no negam ni

dubtam con laer e la terra en la substància on son*mes-

clatz e conpostz, produen los accidens de la substància

en la substància metexa, ajustans partz ab partz e ncxens

c ixens partz de partz e en partz, entrans e ixens los uns

elemens en los altres.'

8. De ta cambra de ayguaaygua:

JLIeus es creador e la cambra es creatura,*e la obra que

laygua à en lo foc e la obra que à en la terra c en laer e

en sí metexa, es creatura.

2. Differencia es enfre aygua activa c aygua passiva,

cor de laygua activa es feta generació e de la passiva

corrobció; e la concordansa qui es enfre laygua activa e

laygua passiva es en lo natural apetit; ^cor laygua activa

atray a sí la passiva per so que la traga de pasció, e la

pasciva à apetit a la activa per so que aja actu natural

I. BM, quae trànsit (M, ibi est nata et producta) per ignem et aerem
devenjens ad ipsam aquam.— i. BM, qua (M, in qua) cum aliis elementis

sunt.— 3. BM, in alia debito raodo.—4.. B. creator est hujus camere
aque aque.— 5. B, est naturalis appetitus earum.
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contra calor, e la contrarietat dam.ij.«* les aygues es ab

mijà, so es assaber, que laygua agent atrau a sí laygua

passivanient en sí metexa la calor 'sotz la qual està la

pacient, e la passiva aygua entra ab calor en la activa, e

per lentrament de la calor esdevé laygua agent en passió

c la pasciva en acció, e per asò es feta transmutació de

.j. element en altre.

3. Con laygua simpla à apetit a conpondre».j. cors

on sia fredor en quart grau, adones comensa a departir sí

metexa en diverses punts per so que pusca engenrar ay-

gua conposta, e dóna de sí metexa .iij. punts a laer e .i), a

la terra e .j. al foc, e aquells .vj. puntz son laygua con-

posta, e ella retés lo .vij.^ punt per so que rega e conserve

sa forma simpla en aquella aygua conposta, la qual à

comensada per mijà, so es per los .iij. punts de laer e per

los .i), de la terra e per la .j. del foc;íe la fi es per asò

que sia lo subpòsit, lo qual es ésser estant dejús los co-

mensaments damunt ditz, qui son essència a aquell ésser.

4. Laygua simpla à majoritat per forma simpla e

per simpla matèria sobjecta a aquella forma; e à^menorítat

per so cor no pot aver en quantitat continua conjuncció

simpla,^ la qual enserca en la quantitat discreta per diver-

sitat de partz contraries contigües e continuans lonc*e

ample e pregont en aygua conposta, la qual ' es egual a la

simpla aygua per tot lo cors, estant en quantitat discreta

per tota la quantitat continua de laygua simpla on es co-

mensat aquell cors elementat.

5. A afermar nos cove per natura que enfre laygua

simpla e laygua conposta à mijà, so es assaber, los .iij. ele-

I. A, passivament en sí metexa passatge corrupte? potser passiva e en
senblant manera -«Catrau^» la calor: BM, passivam, attrahit similiter

invite calorem.— a. B, conprehendendi.— 3. B, sctiicet hec .vj. dicta

puncta quòrum tria attributa sunt aeri et sic de a]iis ut jam dictum est:

M, sciiicet per haec sex distincta puncta, h. e. per tria puncta aeris et

per duo terrae et per unam tg;nis, et sic de aliïs ut jam dictum est.

—

4. A, en: B. atque: M, habet quoque —5. BM, afegeixen: iilius materiae
et formea.— 6. A, loc.—7. A, lo quai.



AxT Demostrativa 3^

mens conpostz ab ' laygua conposta, e no cove duptar que

enfre la forma simpla de iaygua simpla e lo sobjet simple

d aquella forma, so es la matèria simpla, no sia mijà, so

son los altres .iij. elemens e laygua conposta ab aquells,

lo qual mijà es lo subpòsit estant individuu de la espècia;

cor si mijà conpost noy era, a negar nos covenria obra

natural; cor tant seria la conjuncció fortz enfre la forma

simpla e sa matèria, que laygua conposta no poria ixir en

la terra ni en lo foc ni néxer en laer.

9. De la cambra de iaygua terral

JL^o creador à ordenat que sa creatura lo signific en sa obra,

axí con laygua conposta que obre en la terra conposta sotz

la obra que laygua simpla obra en la terra simpla, siguent

la forma e la matèria conposta la disposició de la forma

e la matèria simpla, axí con la matèria e la forma del fust

qui seguex la forma simpla que 1 artífex ymagina en sa obra.

2. Laygua reeb humiditat e la terra reeb fredor, e

per ^asò)> an diversitat; e cor humiditat e fredor an con-

cordansa en laygua, e humiditat e secor an contrarietat

en la terra, per asò an 1 aygua e la terra per una manera

concordansa e per altra contrarietat.

3. Con laygua *comensa a entrar en conposició, en

.). estant ^nex en la terra e ix del aer, e per asò aytantost

comensa laer a néxer en la terra e a ixir per laygua, con

fa laygua en la terra, «donant li fredor e ixent de laer

reebent <(dell humiditat, e per aytal mijà à incessant co-

mensament^^tro que es la fi en perfecció per generació, e

cncontinent que à la perfecció, ^comensa la corrobció, la

qual es insessant tro quel subpòsit es en privació.

I. B, in.— a. BMr,tqua simplcx.— 3. B. instanti: M, morocnto.—

4. BM, quam cito incipi't aqua ingrcdi tcrram.— 5. De BM.

—

6. BM,
dum ad suum fincm, scilicct ad suam pcrfectionem vcnit.
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4. Major es laygua en Ja terra per obra propinqua

que* per obra remota, e asò metex se seguex de la terra;*

cor la propinqua es sens mijà, donant aygua en sí metexa

a la terra dant li ^sa fredor, ab la qual fredor li cove donar

sa forma e sa matèria per so que sia la conposició e per

so cor fredor no pot ésser moguda de sa forma ni de son

sobjet ^inseparable; e la obra remota es con laygua obra

ab mijà contra lo foc, entrant per la terra en lo foc, en lo

qual foc no pot laygua tanta de fredor donar a la terra

^

con fa en la obra propinca. ^On, con asò sia enaxí, doncs

per la majoritat e la menoritat damunt dita es significada

la egaltat de laygua e de la terra en la obra propinqua e

en la obra remota dam.ij., so es assaber, que en lo foc es

egual laygua a la terra que ix en laer per lo foc, ^ per la

qual egualtat es formada justicia estant en lo mig de la

majoritat e menoritat damunt dita.

5. A afermar nos cove, segons cors natural, que lay-

gua entrant en la terra no es cors, axí con la potencia

vegetativa quis mou per 1 arbre sens que no es cors; cor

si era cors, seguirsia que .j. cors entràs en altre, lo qual

entrament es negable e no dubitable.

10. Ve la cambra de terra terra

Wrcatura es obra propinqua de a., e obra de creatura es

obra remota, e asò es per conparació de ésser e de priva-

ció; cor pus propinqua obra es creatura de a., que no es

I. BM, quam in ignt.— a. B, omel aquest incís,—^, BM, no tradueixen

«({wctf dant li. — 4. B, et matèria: M, et matèria seu subjecto.— 5. BM,
terrae existenti in ipso igne.— 6. BM, afegeixen: atque codem modo
terra major (B, majorem) est in igne quam in aere, et hoc per opus pro-
pinquum et remotum, sicut de aqua dictum est.— 7. so es assaber... ptr
lo focj BM, nam in opere propinquo aqua operans in terra aequalis est

terrae operanti in igne, et in opere remoto aqua operans in igne veniens

in cum per terram, quae est medium, aequalis est terrae operanti in aerç

et venienti per medium quod est ignis.
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engenrar ' la terra simpla la conposta, la qual terra con-

posta es creatura e es effectu de a. e no es creatura de

la terra simpla.*

2. Differencia es enfre terra e terra.) so es per ac-

cidens e per substància: per accidens, so es per calor e

quantitat &c.; per substància, so es per incorporietat e per

corporalitat; cor la terra qui es simpla en lo cors conpost

vçgetat, no es^cors, jassia que sia de natura de cors, e es

substancial forma ^estant forma a la terra conposta, estant

aquella terra cors ab los altres elemens, la qual forma

substancial enforma la terra mixta, avent ab ella concor-

dansa sotz la universal forma substancial incorpora! dejús

la qual estan totes les formes simples en concordansa e en

contrarietat, segons ques cove a generar los uns subpòsitz

e a corrompre los altres per tal que les espècies sien

conservades.

3. Si la terra qui es simpla era comensament a tota

la terra qui es conposta, e que no agués sobre sí los

.ij. comensamens los quals son la universal forma e la

primera matera, seria la terra simpla tan fortment trans-

mudant a sa simplicitat la terra conposta, que per privació

de universal mijà seria destruit lapetit natural, lo qual es

mi)à per lo qual la terra simpla mou la conposta, e en la.

conposta mou lo foc e laer e laygua a la fi e^a lo conpli-

ment de la obra.

4. La terra qui novelament nex en lo foc es major

en vertut e es menor con envellex en laer ixent en ell e

passant per lo foc,7e per asò es lo moviment de la terra

en major majoritat en los infans que en los homens vells,

transposant la terra més vegades per son contrari en lome

I. BM. quam sit operatio ipsius creaturac, sicut... generaré.— 2. BM,
afegeixen : acd tantummodo opus ejus.— 3. BM, terram simplicem et ter-

ram compositam.—4. BM, per se non est.— 5. B, natura etiam ipsa est

fermalis substantia; M, etiara ipsi est forma substantialis.— 6. BM, hoc

est.— 7. BM, in virtute quan» terra quae per ignem transiens oritur et

scnescit in acre.
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vey] que en lome jove. On, con asò sia enaxf, doncs per

la majoritat e la menoritat de la terra es significada la

egaltat qui es enfre terra e terra, so es assaber, per matè-

ria e per forma; cor la terra qui passa per laer es egal

per forma ab la matèria de la terra qui passa per lo foc,

con sia cosa que en lo foc no sia tam passiva con en laer,

e con sia cosa que la terra sia naturalment major per

forma que per matèria, e per asò egualense en diverses

trespassamens temps movimens e locs.

5. Afermable es que lo ferre se mou a layman per so

cor la terra qui es en lo ferre à apetit a la gran simplicitat

de la terra qui es en layman, 'per la qual layman atrau a

sí lo ferre per so cor la terra i à més de simplicitat que

en altre metayl. On, con asò no sia dubitable ni negable,

ergo es afermable con la terra conposta en lo cors de lome

es enpatxada a reebre influencia de la simpla, ^que)> es

causa de malautia, o es la occasió de la malautia*con los

poris son trob obertz, per los quals passa trop ivassosa-

mentz la influencia de la terra simpla a la terra conposta,

segons que es significat en la simpla medicina lacxativa

qui à tan gran apetit a sa senblant simplicitat, que per

indigestió ix ivassosament del estómac ab sa senblant o

contraria humor.

|[ Fenida es la primera part de la distincció on avem

donada regla en qual manera deja ésser ensercat lo parti-

cular universal natural en les cambres, 3 les quals avem

condicionades ab la t. en universal, e en alcuns comensa-

mens particulars navem donatz exempli<^s]>.

#

1. A. Jaygua.— a. M, ome/ aqutst mtmhrt.— 3. BM, in univcrsali na-

tural! per camcrat.
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n

Comensa la segona part de condicions'

<De ta segona figura demostrativa>

|questa part es departida en .xx.viij. cambres,

segons que apar en la sua figura, les quals cam-

bres condicionam ab la t.» metent en cascuna

cambra la t. per so que donem exempli en qual manera

lo particular cove ésser ensercat en cascuna cambra ab la

t. segons que aquella cambra ab lo particular se cove, e

si no pot ésser atrobat en .j.^ cambra, cove que sia enser-

cat tant per les cambres tro que sia atrobat, salvant la

forma e la regla de les cambres e de la t., e formant les

cambres en la primera figura demostrativa.

1 . De la cambra de \ a. a.

CrN a. *metem primerament lo triangle blau, so es assa-

ber, que per a. a. entenem que la unitat essència e les

dignitatz son .). creador de sensual e entellectual e animal

creatura, e de obra natural e entellectual e artificial; e per

a. a. entenem obra íntrínsica en la unitat e essència e

dignitatz de a., bonificant bonea e magnificant granea

c eterníficant eternitat &c. per la unitat e essència de a.,

e obrant bonea en sí metexa e en granea bonificant, e de

converso &c. 'E si asò no era enaxí, inpossíbol cosa seria

I. B. sccundc distinctionis que est de conditionibut artis.— a. BM,
in .•.1.-3.- BM, et sic de aliis et e convcrto.
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que en a. fos perfecció de bonea granea eternitat poder

volentat e justicia 8íc., o seria possíbol que bonificar

&c. fos malifícar &c., e asò es inpossíbol.

2. Enfre unitat essència e dignitatz ' no à differencia,

cor si ó avia, serien molts a.; mas cor en a. à moltes dig-

nitatz qui son .']. a. en lo qual son .j.* cosa metexa totes

les dignitatz, per asò an les dignitatz concordansa sens

contrarietat, estant en lo bonificar de bonea lo magnificar

de granea e lo eternificar de eternitat &c., e de converso;

e per asò es .j. a. bo gran eternal &c. qui es bonea e son

bonificar, e granea e son magnificar ' &c.

3. En a. no à comensament mijà ni fi, cor si ó avia,

seria la granea e la eternitat limitata e finida; mas cor eiv

a. à bonea qui espascifíca en granea e en eternitat son

bonificar, e de converso, cove que la volentat aja final en-

tenció a voler e la saviea a entendre con la bonea bonific

e la granea magnific &c.; cor si volentat volia e saviea

entenia e bonea bonificava &c. sens entenció, seria en la

bonea malea per privació <^de be, e seria poquea en gra-

nea per privació^ ^ de gran, e en la saviea &c^ àuria in-

perfecció e en la glòria pasció, e asò es inpossíbol:

per la qual inpossibilitat es demostrat con en a. à en-

tenció final eternal e inmensa de la qual prenen influen-

cia totes les entencions sajús qui son avens comensament

e mijà e fi.

4. En a. no pot ésser majoritat ni menoritat, cor

majoritat noy poria ésser sens menoritat de granea qui

fos privada en inmensitat e en bonea &c,, la qual privació

es inpossíbol; mas cor en a. cove ésser egualtat de boni-

ficar e magnificar &c,, per asò cove ésser bonea egual a

granea &c., sens la qual egualtat seria en SL. menoritat,

privant de granea bonea e bonificar, e inmensitat e in-

mensar, la qual privació es inpossíbol.

I. B, dignitaíes ipsius .a— a, A, magnificat.— 3. Pres de BM.
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5. SI. es, cor si no era, neguna bonea no seria sens

malea ni neguna granea no seria sens poquea ni neguna

eternitat no seria sens comensament, <\ asò metex se se-

guiria de perfecció qui no seria sens inperfecció ni justi-

cia sens enjuria ni noblea sens viltat &c.; e cor bonea

granea &c. ajen concordansa ab ésser e lur contrari ab

privació, ergo no cove duptar en a. ésser ' ni cove negar

a a. bonea granea &c.; cor si en a. no era bonea granea

&c., inpossíbol cosa seria a. ésser, lo qual ésser nos cove

a negú ens ^ on no sia inmensa bonea granea &c., e que>

per bonificar sia bonea en granea &c., e que per magni-

ficar sia granea en bonea &c., lo qual bonificar tan gran

&c. e lo qual magnificar tan bo &c. a sol ens que sia a.

se cove tan solament.

2. 'De \a cambra de a.. s.

eia es creador e S. es creatura, e si 8. no era creatura,

seria S. pus luyn a la obra del bonificar de bonea e del

magnificar de granea, que no es si es creatura creada de

non re per gran influencia de bonificar e magnificar &c., e

cor la major propinquitat d obra ab ésser se cove e ab

granea destes cambres .,

e. a. u. y. , : i. u. z. ; ; m. a. y. ,*

e la menor propinquitat se cove ab privació contra la gra-

nea de les cambres, ergo demostrat es que la 8. es creatura.

2. Differencia es enfre a. e S., cor tot so que a.

bonifica e magnifica &c. en sí metex intrínsicament, es

a., cor si no era a., seria a. major per bonea e menor

per bonificar &c.,^e asò es inpossíbol. Mas de la 8. no

es enaxí; cor e. no es 8. ni es b. C. d., e cor a. à crea-

da 8. a sa senblansa, so es que li à donada senblansa de

I. bM, dubitare ,a, essc.— a. A, a ncguns. — 3. BM, et in quo,

—

4. M, [m, a. u. y.J— 5. BM, afegeixen: et hoc ídem sequeretur de ceteris

dignitatibus ejuf et de actibus earum.
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bonea e bonificar, e de granea e magnificar, e de duració

e durar, e de poder e poscifícar, e de saviea e saber, e de

volentat e voler, &c., per asò a. à concordansa ab 8. con

S. seguex la regla en que a. la à asenblada a sí metex,

'

segons que 8. ne pot reebre senblansa; mas con 8. no se-

guex aquella senblansa en b. C. d., adones es contrarietat

enfre a. e S. segons estes cambres :
e. u. z.

j ••«:•"•. Y' I

3 a. es causa *e S. es son effectu, e ;e. u. y.; \. u.z

m. a. u. y.i son mijà per lo qual 8. es en via con venga a

la fi per que es en ésser, avent 8. la primera entenció a la

a. e la segona a sí metexa per so que en glòria a. sia

objet a la e. sens fi e sens mijà, en lo qual objet no pot

ésser temps ni moviment.

4. a. es major e 8. es menor, e cor 8. durarà ^ sens

fi, per asò es en durar egual ab la a. per so que a. en sa

senblansa ús sens fi de justícia e de misericòrdia, lo qual

ús seria en privació si 8. era mortal, e en la privació de

8- privaria de granea bonea justicia saviea volentat, la

qual privació de granea es inpossíbol.

5. Afermant 8. en a. tota noblea de bonea e bonifi-

car &c., e negant 8. en a. tota inperfecció, magnifica

^

e. en a. U. y., e i. en u. Z., e mou tot dubte de n. e

destru la r.; e con 8. fa lo contrari, adones minorifica

e. en a. U. Z., e i. en a. U. y., e n. en a. U. Z., e

magnifica r. en dubitació e negació contra a. U. y.

3. De la cambra de \ai.t.

rtn lo triangle blau entenem t. ésser creatura e obra de

a.; cor la diversitat e la concordansa quel mon à ab

a. cove ésser creatura, cor si no <ó^ era, * lo bonificar

1. A, en que .a. la .a. a senblada.— 2. BM, causa hoc est pTincipium.

— 5, BM, durat.—4. B. ». affirmans in a. ... negat ... et magnificat.

—

5. BM, esse creaturas que (M, quia) nisi creatura^ essent.



Art Demostrativa 45

de bonea &c. no seria en tan gran magnificar de granea

que à ab a., con es si la diversitat del mon e la concor-

dansa es creatura; e asò metex se seguex de la contrarie-

tat <(e la concordansa)>' que los uns elemens an ab los al-

tres. Masia concordansa de e. U. Z. ni la contrarietat de

i. U. y, no cove ésser creatura ni obra de a., cor seria

bonea, e justicia c volcntat serien en poquea.'On, segons

que avem dit del triangle vert en lo blau, se pot entendre

del triangle vermell groc e negre.

1. La diversitat del mon no pot diversificar a., cor

sil podia diversificar, porial conpendre, e si I podia con-

pendre, porial menorificar de simplicitat; ni la concordan-

sa del mon e de ses parts no pot concordar en a. nula

cosa, cor si alcuna cosa hi podia concordar intrínsica-

ment, poriahi contrariejar la contrarietat del mon alcu-

na cosa intrínsicament, e asò es inpossíbol e contra la

granea de a.

3. a. es comensament de tot comensament qui sia

concordant ab ;•• V* y-i il•ll. z.! |m. u. y.|, e asò metex

se seguex de tot mi)à e de tota fi qui ab les cambres se co-

venga; e asò ^ cove ésser enaxí per so cor en a, à tota

perfecció de bonea granea &c. e cor en tot so qui no es

a. à inperfecció de bonea &c., segons conparació de la

perfecció que a. à en sa bonea ^&c. On, sí a. no era per-

fecció de tot ens obsuludament, seguirsia que inperfecció

fos la perfecció de son sobjet, e asò es inpossíbol.

4. a. à granea qui es major que tota majoritat qui

no sia de sa entitat, e per asò no pot ésser en a. menori-

tat de nula cosa, cor si hy podia ésser, seria possíbol que

menoritat pogués destruir majoritat, e egaltat egaltat, e asò

es inpossíbol; e si en a. no era egualtat, inpossíbol cosa

seria que hi fos bonea ni bonificar, ni granea ni magnificar.

1. Pres d& BM.— a. BM. quia bonitas justitia et voluntas existerent

in paruitatc (M, privatiònc). — j. B. hoc etiam: M, hoc enint.— 4. BM,
bonitate ma^itudine.
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&c., la qual bonea e bonificar &c. covencn a ésser en a,

per so que hi sia exaltat e que negun altre ens ab a. no

sia egual, ni lentcndre de a. nil voler no sien majors quel

bonificar de bonea ni lo magnificar de granea.

'

5. Afermablc cosa es a. ésser ens avent tota possi-

bilitat de bonea granea &c., e que tota possibilitat de

U. Z. sia en a. inpossíbol; c cor aytal possibilitat e in-

possibilitat es*afermable en a., per asò es negabic que a.

no es ens on aja neguna possibilitat contra bonea &c., ni

néguna inpossibilitat contraria a bonea &c. On, con asò

sia enaxf, ergo dubitació es negabic ésser en a., cor si hy

era, seria innorancia en la saviea e mcnoritat en la granea

de a.> e asò es inpossíbol.

4. De la cambra de ^. u.

ela es creador e U- blava es creatura, e per asò U. blava

es obra de a. en S. e es obra de S.: de a. es obra cor

es creatura creada en S. de non re; de S. es obra cor S.

usa de U. blava segons la final entenció per que U. blava

es en ella creada. Mas la U. vermella no es creatura, ans

es obra de S qui fa contra U. blava la U. vermella; cor

U. vermella no pot ésser creatura per so cor es contra la

justicia de a. qui es creador de tota creatura, e la U. ver-

mella es per so obra de S , cor S, qui es creada de non re

senclina ab U. vermella a non re contra a. e U. blava e

contra sa entitat metexa.

2. Enfre a. e u. à diversitat concordansa e contra-

rietat: diversitat, en quant en a. no es fe^esperansa pru-

dència trempansa; concordansa i es en quant a. illumina

fe ab y,, cor a. es y., e cor es ,bo just misericordiós

poderós &c., dóna a. esperansa, e cor es amable dóna

I. BM, magnitudinis ejus.— 2. B, non est.— 3. A, no es f. e.
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caritat, c cor es just dóna justícia, c cor es intelligible

dóna prudència, c cor es fortz dóna fortitudo, e cor à en

sí egaltat enfluex trempansa; mas cor en 3,. no à re de U.

vermella e la U. vermella contradiu a la U. blava la in-

fluencia ' que U. blava pot reebre de a., per asò es con-

trarietat cnfre a. e U. vermella.

3. a. es comensament mijà c fi de U, blava: comen-

sament es cor es creador, fi es 'cor per U. blava se mou

S. a son creador, mijà es'a. cor per a. pot usar S. de U.

blava. Mas a. de U. vermella no es comensament ni mijà

ni fi, cor U. vermella es contra bonea granea &c.,*e per

asò es inpossfbol que a. sia comensament ni mijà ni fi de

U. vermella, cor si 6 era, seria en sa bonea malea, e en sa

granea poquea Sec, e asò es inpossfbol.

4. a. es major e U. es menor, e jassía que U. blava

sia major e u. vermella sia menor, per tot so nos seguex

que la granea de a. sia pus luyn a menoritat per U blava

que per vermella, con sia cosa que a. aja creada la gra-

nea que U. blava à sobre U. vermella; mas cor a. à

creada S. a durar sens fi per usar de sa bonea justicia en

S., per asò es S. cgual en durar ab a. pet tal que la

boneà e justicia &c. fassen durar estes cambres •• &• u. y.;

: In. z ? ! ©. u, z. i.

5. Afermant 8. ésser a,, avent a. totes dignitatz, à

S. fe esperansa caritat &c., e negant s. ésser a. ni ses

dignitatz, priva de sí tota la U. blava, e dubtant S. en a.

e en ses dignitatz, forma r. qui es mijà de U. blava e

vermella. On, con asò sia enaxí, doncs aytant con S. per

afermar a. magnifica en sí metexa u. blava, aytant morti-

fica en sí metexa u. vermella e r.j e per asò es feta

demostració con en a. cove ésser de necessitat tot so

per que U. blava cresca en vcrtut e U. vermella minve

en visci.

1. M et influentiae.— 1. BM, est ctitm finís id est Rnalis intentie.

—

}. BM, est ei.

—

4, BM, Stc. ipsius .>.
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5. De ta cambra de b. x.\

eia à perfecta saviea, e per asò la x. qui es predestina-

ció, ' es creatura c es obra de so qui es en a. predestinació;

e la justicia qui es a. aduu a perfecció ab franc àrbitre so

qui es predestinat, cor si no hy era franc àrbitre, seguir

sia que la justicia obràs ab inperfecció en, so que la saviea

sab ab perfecció, e asò es inpossíbol: per la qual inpossi-

bilitat es significat con X. es creatura en part e obra de

a., e con en sí obra* de creatura, segons ques cove a la

perfecció qui es en a. e en ses cambres.

2. Enfre a- e x. à diversitat, cor totes les cambres

de a. son .j.* metexa concordansa sens neguna contrarie-

tat; e en X. à cambres distinctes e contraries, e en x. à

cambres concordans ab les cambres de a., segons que

apar en cascuna figura; e asò mctex se seguex de les cam-

bres que hi son contraries, e d asò no cal donar exempli,

cor per sí roetex es manifest.

3. a. es comensament de predestinat c de tot ésser

creat e de tota perfecció creada e de tot mèrit qui ab

justicia se cove, e asò metex se seguex de totes les cam-

bres de X. qui ab colpa an contrarietat; e a. es mijà e fi

de tot so que en x. es per entenció de enformar ' estes

cambres [«•..«•..M^Vu ['•''^^^'-F•J•

4. SL. à concordansa ab majoritat e X. ab menorítat,

cor a. no conté en sa entitat negú ésser qui ab inperfec-

ció privació e colpa &c. aja concordansa, la qual concor-

dansa ab menorítat se cove; e cor eh x. es predestinació

ésser perfecció, à en sí qui es egual*a a., so es predesti-

nació ésser e perfecció qui son a.

I. B, s. (A. també .s.) quod est predestinatum (potser es ta Uiçó ge-

nvina).-"!. BM, et signJficatur qualiter titbet in se opus. -3. BM, fer-

mandi.— 4. BM, habet in se ea quac aequalía suht.
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5. Con ' c. aferma ésser predestinació, adones aferma

ab perfecció de saviea; e con aferma ésser franc àrbitre,*

adones aferma ab perfecció de justicia; e con aferma saviea

e justicia e perfecció ésser a., ' adones aferma ésser predes-

tinació e franc àrbitre; e con c. aferma predestinació ésser

e nega ésser franc àrbitre, adones dupta^cn la negació e

en la afermació. Mas con b, menbra que C. à entesa ésser

predestinació e ésser franc àrbitre, segons que damunt ens

dit, adones C. entén ésser la dubitació en z. e ésser en

y. predestinació e franc àrbitre; cor si fossen en z., in-

possíbol cosa fóra que b, pogués aver menbrat con C. aja

entesa ésser predestinació e ésser franc àrbitre. * On, con

asò sia enaxí, doncs ^segons quel triangle negre avem mès

en predestinació e en franc àrbitre, avem dada doctrina

con pusca ésser mès per senblant manera en les altres

cambres de x., salvant les condicions de les cambres de a.

6. De la cambra de \ a. y.

ela es y., qui es creador de la y. qui es en lo triangle

vermell, la qual y. es obra de a. e la qual y, obra versifi-

cant^per u. blava contra la u. vermella ab e. i. n. 'adones

con 8. forma estes cambres e. u. y.i i. u. zJ !m. u. y. z.L'

2. '" Enfre y. qui es a, e y, qui es creatura à differen-

cia,"e cor la y. qui es causa es a. e la y, qui es effectu es

creatura, per asò à coneordansa enfre a, c y., la qual eon-

cordansa contrarieja la y, qui ab U. vermella e ab z. se cove.

3. a. es coniensament de tota y. creada, e la y.

creada es mijà per la qual s. pervenga a la fi per que y. es

creada, avent 8. estes cambres \^.y. ; I. z.
;
m. y. z. :.•*

I. A, cor.— 2. A, eatderó,— . 3. B, existerc .t. : M, esse existentem

.a.—4. BM, tunc pcruertitur in .n. dubitans.—5. A, ealderó.— 6. A,
adones.— 7. BM, verificando.—8. AB, .u. ?—9. A, .m. n. y. z.— 10, A,

sense caíderó.— 1 1. BM, per .u. linidum (B, om. per u. lividum) est diffe-

rentia in quantunt unum crcator est aliud vero creatura.— 1 2. B, .m. u. z.

A*T - Taula - 4
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4. a. à concordansa ab majoritat e y. creada ab me-

norjtat, e per asò e. no pot tanta pendrc de y, qui es a.,

con es a., ' con sia cosa que tot so que e. pren de a., pren

ab y, creada. Mas cor y, creada es per tota a. sabuda e

amada, per asò es egualment per tota a., cor si no ó era,

sabria la essència de a. en part e no en tot; mas cor la y.

es creada e limitada, per asò es la y, creada menor que la

SL., e la egualtat que à la y. creada ab a.« no es per sí

existent ni es re segons ésser c entitat de y., mas que se-

gons granea de a. es actu de les cambres de a.

5. Afermar ab y. ésser en a. so qui es en a,, es ne-

gar en a. ab y. so qui no es en a.; e negar so qui es en

a. e afermar ésser en a. so qui no es en a., es contra y.,

la qual y. es major per afermació que per negació; cor si

<no> 6 era, no seria major per negació qui ab afermació

se cove, que per dubitació qui ab z. se cove, e asò es in-

possfbol.

7. De ta cambra de\a..z.

ell à concordansa ab y. e la y, es contraria a la z., e

per asò es inposstbol que a. sia creador de Z. ni que z.

sia obra de a. ni sia creatura, con sia cosa que creador * a

la a. se covenga tan solament per so cor à granea de bo-

nea &c. Enperò si tu dius que calor es creatura e es obra

de a., jassia que sia contraria a la fredor de laygua qui

es creatura e obra de a.,^ respon te dient que la contra-

rietat del foc e de laygua no contradex a. ni ses cambres

ni la obra natural, mas z. obsoludament contradex y. e

a. e ses cambres.

2. Diversitat e contrarietat à enfre a. e z., e asò

apar manifestament; e concordansa no pot ésser enfre a. e

«. BM, tantum accipere (M, recipere) de .y. quod est .a., sicut est

ipsum .a.— 1. BM, creatio.— 3. qui es ... de .a.] BM, ergo &c.
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. Z., cor la saviea sap que la volcntat dcsama aytan fort-

mcnt, con la justícia la contraricja.

3. a. es coraensament de S. , e la s. qui à 6. a la z.

'

es sobjecta a la z.; e cor S. es enaxí ens effectu de a.

qui pot aver estes cambres ©• a* u- y. » I. u. z.
, les quals

cambres ab a, se covenen, per asò es demostrat que a.

no es comensament de z., cor si ó era, inpossíbol cosa

«eria que S. pogués formar les cambres qui a z. son con-

traries; mas cor s. es de non re, qui ab inperfecció se

cove, c cor z. e inperfecció se covenen, e cor S. pot en-

clinar son ésser a inperfecció en quant so ' que à de non rc^

e. u. z.per asò per aquest mijà es S. qui à estes cambres

' i. a. u.y. :, comensament de z., lo qual comensament es

contra la final entenció d esta cambra l^* *• M* X" • * ^* ^"*''

cambra 8. es* creada.

4. a. e majoritat se covenen, e z. e menoritat an

concordansa, e per asò es ínpossfbol que a a. Z. sien

eguals, jassia que z. sia egualment sabuda per la saviea e

desamada per la volentat eternalment, per tota la infinitat

de la saviea e de la volentat.

5. i Tota afermació e tota negació qui sia feta de a.

ab Z., cove ésser contra a. en Z.,^e per asò es inpossí-

bol que dubitació sia en a.i'cor si ó era, seria possfbol

cosa que afermació e negació, que ab z. se covenen, fos'

en a., e asò es inpossíbol e contra la granea de a. e ses

cambres.

8. De !a cambra de s. s.

Aq•esta cambra significa .iij. espècies de ànima: racional

sincitivae vegetativa, 9 e la .j.» S. significa lo primer actu e

I. BM, in .z.— t. A, .e. t. u. x.— 3. BM, sicut íd.—4. BM, finaliter

est.— 5. A. sense catderó.—6. A, centra .a. m .z. : B, contra ,a.— 7. BM,
dubitatjonem et .z. in .a. esse.— 8. BM, essent —9. A, negatiua.
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lautra lo segon. Mas cor nos esta Art tractam con pus ,

abreujadament podem, per asò volem tractar de la s. ra-

cional, e per la doctrina que delia darem poden ésser

tractades les altres espècies de S.

|[ Tres potencies à la s.: memorativa, entellectiva e

volcntativa, ' e aquestes an lurs térmens, segons que en 1 al-

fabet es contengut. On, nos per amor d asò volem metre

la t. en S. per B. I. n. r,, e primerament metrem la t,

en la e.*e puxes per conseqüent en í. n. r.

I . De ta eamhra de ; e. è. ;

JL/A e. es actu de b. C. d. qui son creatures de a., e

cor s. es substància e sa vertut enfluex per b. C. d.,

formas e. de la forma de b. C. d., c es la vertut de la s.

matèria a la b. C. d. con formen e., qui es obra de S. e

es creatura de a. con e. es en a. U. y.; mas con es en

U. Z., adones es simplament obra de b. C. d. qui trans-

muten en contraria natura de la s. e de sa vertut, lurs

actus qui ab privació se coven<;;;en)> c qui son contra la

natura del triangle vermell.

2. Differencia es enfre b, C. d.; cor b. sà a uni-

versal congregació e a conservar moltz particulars; e la c.

sà a ensercar y. per moltz particulars on forma 3 1 universal

qui ab la b. se cove; e la d. ama los objetz de la b. C,
e per asò es concordansa en la e. de b. C. d., enaxt

con es dels .iiij.* elemens en lo suppòsit elementat; e la

contrarietat de b. C. d. es con formen e. contra a. U.

y., o es con e. à dependència inregularment més a la

.j.* potencia que a altra: cor enaxf con lo foc contrarieja

laygua en lo subpòsit colèric, enaxf^alcunes vegades ses-

I. BM, volitívam.—a. BM, et quia .e. est suprenum, (M, primum)
idcírco .t, in ipsum ponimus.— 3. BM, formttur.—4. M. sicut ignis, qui
in suam naturam convertit Fortius terram quam acrcm, contrariatur aquae
in supposito cholerico, ita. : B, aicut ignií Jn naturam suam convertit for-

tius terram quam aerem, ita.
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devé que la d. convertex a sa natura pus fort la e. que

la b. ni la c, ' e de converso.

3. En la e. es b. comensament a menbrar e C. a

entendie e d. a voler, e lo mijà es la vertut comuna de la

S. qui ix de la substància en b. C. d. on se forma |a ge-

neració de e., qui es la fi de la vertut con G. es en a. U.

y. qui son fí de la e.: cor enaxí con en .j." estepa* d arbre

on son enpeutatz pomer e perer e presceguer es .j." ver-

tut e matèria a totz .iij. e ix en diverses formes, enaxí

.).* metexa vertut es mijà e ix en diverses potencies don
ix diversa obra.

4. Segons que les potencies son diverses, son les

unes majors que les altres en lurs offícis, axí con lo foc

qui es major en lo colèric quels altres elemens; e la egual-

tat de les potencies es en la vertut e en la forma, cor de

.j.* metexa vertut obren e.; e si la .j.'^ era major que lau-

tra en forma, seguirsenia desordenament contra lo trian-

gle vert e vermeyl e negre, segons que ó signifiquen estes

cambres
j

e. a. u. y. i
|
e. u. z.

J,
qui ab la egualtat de les

potencies se covenen per los triangles damunt ditz.

5. Lo foc reeb cecor e dóna calor, e en la seccor

que reeb à fredor, la qual la terra reeb, ^ e per asò lo foc

per la terra reeb fredor e met secor en laer que escalfa

e passa en laygua ab calor humiditat e seccor, e per asò

fas mistió de totz los .iiij.* elemens en la vegetable po-

tencia, on es digestiva potencia intrínsicament, e ix la obra

extrínsicament en Iens qui es cors elementat sentit. On,

con asó sia enaxí, doncs per aquest exempli es significat

con b. intrínsicament reeb vertut de s. e enfluex aquella

en C. d., e de converso, e per asò es intrínsicament for-

mada la afermació o la negació; mas enaxí con per alcú

accident se corromp la digestiva, e asò per la inregulari-

tat de la obra intrínsica dels elemens, enaxí se forma du-

I. M, convertens ... vel ipsum .c, contrariatUT relíquo.—a. BM,
•tipite.— 3. BM, suscepit (M, recipit) ab aqua.
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bitació per e. con b. C. d. se desconvenen, per la qual

desconveníensa se transmuda la obra de b. C. d. en n.

r. qui ab dubitació se cove.

'

2. De la cambra de \ í. i.

I a qui à per objct u. Z., es creatura de a. e es obra de

f. g. h. qui servexen b. C. d. con e. à en àbit'a. U.

y.; mas la i. qui à a. U. y. per objet no pot ésser crea-

tura, cor si 6 era, seria a. contra ses cambres e contra u.

y. per lo triangle vermell, e asò es inpossíbol. Mas es

ver que i. qui à U. y. per objet, es obra de f . g. h. qui

contra la vertut de qui son formen i,, e per asò es de-

mostrat que e. ni i. no son de la entitat de s., cor si 6

eren, serien creatures, estant e. en U. Z. e i. en a. U. y. <

2. En i. està lo triangle vert; cor diversitat à enfrc

f. g. h., cor la f. reeb influencia de b. e la g. de C. e

la h. de d., e es la concordansa de f. g. h. contra U.

Z., e con es contra a. U. y., adones es lur concordansa

contrarietat de lur entitat e natura, e per asò transforma s^

la i. contra lo triangle vermell.

3. f. g, h. son comensamens de i., e i. es comensat

per so que sia contra U. Z.: cor enaxí con lo foc per mijà

contrarieja laygua, enaxí i, cove ésser mijà per lo qual f.

g. h. contrariejen u. Z.; e f. g. h. son mijà per lo qual

e. sia contra u. Z., e la fi es que i. servesca e.

4. En la i. està lo triangle groc, segons la disposició

que està en la e. qui mou la i.; mas segons la disposició

del cors del home se seguex a vegades ésser la .j. actu

major que lautre: cor enaxí con en la potencia sinsitiva

en qui so que pert alcun menbre es restaurat en altre, en

1 . BM, afegeixen a continuació tres capítols sota el nom de cambres de

c. i,, e. n., e. r, respectivament.— 2. A, ia segona i d'aquesta cambra. Jo

meteix que les segones n » r de les dues següents, foren afegides posterior-

ment.-'^. BM. pro objecto habet.—4. BM, unde sunt.—5. BM, afegei-

xen : sed hoc est impossibile manifeste.— 6. B, informatur.
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axí ' segons la disposició del cors se seguex que lactu de la

.j.' potencia es major que lactu de lautra; mas con* lo cors

es be dispost a la f. g. h., adones an egualtat en i.

5. En i. sà n. f. Q. a dubitació ensercant y. z., e

con an atrobada la y. o^la z., adones sà h. a negació,

e la afermació està en àbit en la e. qui mou i. * a la Z., e

asò metex se seguex de í, y, e de e. Z. On, con asò sia

en axí, doncs per asò es demostrat que affermació e e. se

concorden, e negació <[e \.y, e per so cor e. e majoritat

se covenen e i. <(e]> menoritat, se seguex que afermació e

majoritat an concordansa, e negació e menoritat. ^

3. De la cambra í/e
j
n. n.

|

L^A a. à creada m. qui à per objet,^ amant, u. y. o, des-

amant, U. Z., la qual m. es obra de la volentat qui es

creatura; e cor b. f. ni C. g. ni d. h. poden aver actu

sens aquisició, 7 per asò pot ésser m.^ab k. t. en n., en

la qual n. fe e creensa se covenen con son* creatures; mas

con m. pren per objet y. desamant e z. amant, adones

es son actu contra creatura e à concordansa ab privació.

2.'° En n. està lo triangle vert; cor differencia es en-

fre k. I. m., concordant se k. ab oblidar e I, ab ignorar

e m. ab amar e"ab desamar, e la concordansa de totz

.iij. està en n. qui sens lur concordansa no seria, en

la qual n. son contraris k. I. m. contra la cambra de

i•.•?.®r.PrlY^9l'^ í cor m. en quant à actu se concorda ab

1. M, sicut manifeste apparet per potentiam sensitivam, nam sicut si

virtus uníus sensus perit, virtus alicujus sensus inde majus effícitur, et

hoc quod perdit unuin membrum restauratur in altero, sic : B. sicut per

potentiam sensitivam apparet manifeste; nam sicut virtus unius sensus

deperit virtus alterius sensus inde major efiïcitur, ideo.— 3. A, en.

—

3. A, a.—4. BM, in .e. habente .y., quod .e. mouct .i.— 5. BM, afegei-

xtn dot capiioh sota et nom de cambres de ,i. n., .i. r., rttptcUvament.—
6. BM, quod .u. y. z. pro objecto accipit.— 7. A, e cor ni .d. h. poden
aucr actu sens aquisicio, lo poden auer .b. f. ni .c. g.— 8. BM, .m. quod
suum actum haberc petest sine acquisitione.—9. B, dum sunt : M, cum
$ínt.— 10 A, senst caldera.— 1 1. BM, vel.
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ésser, e k. L se concorden ab privació, e per asò m. se

mou a e. i., e k. i. se moven a la r.

3. m. es comensament de k. I,, cor la m. sens

aquisició pot amar o desamar; mas cor b. f. C. g. no

poden aver lo segon actu sens aquisició, per asò m. con

sobtosament' à son actu e no dóna deliberació a la b. f.

C. g., es comensament de k. i., e con per m. se tres-

forma k. en b. f. e la I, en C. g., adones es m. mijà

per lo qual se fa la transmutació, e la fï està con m. aja

mèrit per k. I. con es en y. ni con mou k, a la b. f. e

la I. a la C. g.; e sobre aquesta fi es altra fi, so es assa-

ber, que m. aja, amant, a.

4. Majoritat se cove a la m, con à la a. U. y.

amant, e menoritat li cove con à, airant, a, U. y.; e per asò

covés ab m. la cambra de ;mèr|t colpai, la qual cambra

ab k. I. se descové, per la qual descoveniencia se concor-

da la cambra pus fortment ab d. h. que ab m.; e la egual-

tat de k. i. es possíbol, mas de k. 1. ab nfl. es inpossíbol.

5. m. aferma e nega per k. I. en la absència de b.

f. C. g., enaxí con home cec qui va per tenebres, sal-

vant, enperò, fe qui ab a. U. y. se cove, e per asò a ve-

gades m. aferma ésser d. e k. ésser b. e I. ésser C; e

con m. està en transmutació de k. en b. e de 1. en C.

e de sí metexa en d., adones à alcuna dubitació, la qual

dubitació esdevé en privació con es feta la transmutació o

con es destruït r. qui es mijà e sobjet de la dubitació.*

4. De ia cambra de \ r. r.

ela à hordenat con s. en r. sia senblant creatura per

operació a la elemental figura: cor enaxí con los uns ele-

mens entren en los altres per lo triangle vert vermell e groc,

c formen cors elementat, enaxí adones con los .iij. trian-

I. A, sab cosament.— 2. BM, afegeixen un capítol cambra de .n. r.
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gles entren en la potencia memorativa e en la entellcctiva

e en la volitiva, adones formen r., en lo qual r. son estes

cambres
;
ésser privació

|
|

perfecció inperfecció i.

2. En r. es lo triangle vert: cor enaxí con lo foc es

distint per simplicitat e per conposició, e es distint de laer

e de la terra ab qui à concordansa, e es contrari a laygua,

enaxí en r. es lo triangle vert segons los actus de b. C. d.

f. g. h., k. I. m.; cor con b. se luyna de majoritat e

sacosta a menoritat, adones à concordansa ab menoritat,

en la qual entra la menoritat de C. d., e per asò e. es-

devé en privació, quis descové a majoritat, e forma s k. i.

m.; e asò metex se seguex de f . g. h,: per la qual con-

seqüència e per lantesedencia esdevé r. en ésser, avent en

sí lo triangle vert per e. i. n.

3. En la elemental figura comensa lo foc simple lo

conpost de sa ' entitat metexa, e cor en lo conpost son los

altres elemens, per asò ix aquell* cors elementat en altra

espècia qui no es foc simple ni conpost, ni es'negú dels

altres elemens, jassia que sia delís conpost; cor en la con-

posició d aquells se forma la transmutació de la espècia,

axí con la cambra qui es altra espècia distincta a les partz

d on es conposta.^ On, con asò sia enaxí, doncs la absència

de la granea de e. í. n. e la presencia de la poquea es

comensament de r. qui no es e. i. n., jassia que sia de e.

i. n., estans enfre perfecció e inperfecció en r. qui es lo

mijà de la perfecció e inperfecció de e. í. n., per lo qual

mijà se fa la transmutació de e. en i. e en n., \e de i.

en e. e en n.)>, e de n. en e.^ e en I., la qual transmu-

tació es la fi per so que S. pusca usar de totes ses espè-

cies en diverses temps.

1 . A, de la.— 2. BM, qucxidam. — 3. A, mes.

—

4. flM, nam ex {M, in)

compositione ipsorum, id est aggregatione simul unita formatur trans-

mutatio speciei, seu (B, om. f. t. s. seu) resultat quaedam nova species.

sicut ex partibus domus simul debite unitis resultat species, quae est

dorous, tamen illa species non est species alicujus partís domus. — 5. A,
de e. en .i. e en u. e de -u. en .c. corr. e. l'afegit et pres de BM.
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4. En majoritat de vertut ix la vertut de S. en b.

C. d., que en f. g. h,, e en' f. g, h., que en m., e per

asò r. es major per e. que per i., e per i. que per n.; e

con r. està en egualtat, adones es e. inclinant^ a menoritat

e i. n. son pujans a majoritat, e es i. inclinant ^a menori-

tat e la m, puja a majoritat, e en lencontrament de len-

clinament de majoritat e de-^lo pujament de menoritat

forma s la egualtat de r., la qual egualtat no es perma-

nens, cor lenclinament el pujament es insessant tant de

temps tro que es destruida la egaltat, enaxí con se destru

en los .iiij.< elemens per la potencia vegetativa en la qual

es la potencia motiva de les .iiij.* conpleccions.

5. En r. es pus confós lo triangle negre que en e.

i. n., ^ e asò es per lo mesclament que e. i. n. an en r.;

e per asò apar que e. i. n. no son de la entitat de b. C.

d., f. g. h., k. I. m., cor si Ó eren, seria la 8. corron-

pabie en r., e seria enaxí mortal con lo cors qui es de la

entitat dels elemens en lo mistu^digest e conpost; mas

cor S. no mescla ses potencies, ' mas que mescla lurs actus

qui no son de sa entitat ni de la entitat de ses potencies,

per asò no es corronpable, jassia que e. i. 11. síen

corronpables en r. e en lo triangle negre.

9, De Ja cambra de |s. t

I^A S. segons ques cove mou ses potencies per la t.^ per

tai que e. pusca fruir a. en t. con a creador e que pusca

usar de t. con a creatura, e asò fa S. per so que sa obra

ab la obra de a. aja concordansa.

2. Segons que S. pren t. per objet, diversifica los

actus de ses potencies; cor con entén ab C. alcun objet

1. A, enfre.— 2. B. declinat .e. : M, descendit .e. — 3. B, declinat .5. :

M, descendit .i.—4. A, e en.— 5. A, .u. pastim, per n.—6. M, elemento-

Tum mixtum.— 7. A, potencia.— 8. A, c. corr. t.
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noble, adones diversifica d. de h. en la noblea de lobjet,

amant d. lobjet noble e desamant h. tot so qui al objet

sia contrari, e asò es per la concordansa de e. i., la qual

an en U. blava, contra la qual concordansa son con an

concordansa en U. vermella; e asò metex se seguex de n.

r., e asò per tota la t.; e asò apar segons que t. pot en-

trar en la s.

3. De la substància qui es 8. ix vertut per b. C. d.

on nex e. qui es actu de b. C. d., e per asò b. C. d.

son mijans estans enfre la substància e la e.; e lo comen-

sament de b. C. d. es la substància, e la fi de b. C. d.

es e., e la fi de e. es la substància, per so cor ab majo-

ritat se cove; e la fi qui es sobre la substància es a. per

so cor en la S. es b. C. d., ' e e. es en la b. C. d. per

so que e. fruesca a.

4. Segons que s. pren los objetz està en ses espè-

cies lo triangle groc; cor a vegades pren b. pus fortment

alcun objet que C.,* e per asò es major e. en b. que en

C, e de converso; e asò metex se seguex de la d. Mas
con b. C. d. se covenen en egualtat prenens alcun ob-

jet egualment, adones es en aquella egualtat e. luyn a

la n. r., a la qual n. r. es prob con majoritat se cove

ab la .j. o ab los .ij. individuus de e. e con menoritat si

descové.3

5. Ans que la S. aferm en los triangles de la t., cove

que f. g. descorren per los cantons de cascú triangle, e

cove que la S. se revolve en ses espècies, so es'•e. í. n.

r. per so que sapia ab qual espècia deu afermar ni ab

qual dubtar ni ab qual negar; e asò metex deu fer per

totes les cambres de la figura de t. e de les qüestions^ qui

ab aquelles cambres se concorden.

I. B, quia .8. existit in .b. c. d.— 3. BM, quam .c. et e converso.

—

3. B, aut cum duobus individuis suis et reliquum cum minoritate : M,
aut cum duobus individuis ipsius .e., et aequaJitas illis discenvenit.—

4. BM, scillcet in.— 5. BM, et per quaestiones.
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lo. Ve Ja cambra de s. u.

3i ^ U. blava son creatures de a. per so que 8. ab U.

blava servesca son creador en conèxer sa obra intrínsica e

extrínsica.

1.* Segons que S, à diversitat en ses potencies, à a.

diversificades obres a S.* en U.; cor per e, sà S. a espe-

ransa caritat justícia prudència fortitudo e trempansa, e

per i. sà a la U. vermella, e per n. sà a fe esperansa;

c la concordansa es que .j." vertut sia concordant ab al-

tra, e la contrarietat es que les vertutz sien contraries als

vicis, e de converso.

3. En e. es caritat comensament de totes les altres

vertutz, e en n. es per subposició fe comensament a to-

tes les vertutz, e per e. i. n. es esperansa comensament

a totes les altres vertutz; e per r. es trempansa mijà a

justicia e a fortitudo; e per e. í. n. r. es caritat fi de

totes les altres vertutz. On, con asò sia cnaxí, doncs se-

gons quel triangle vermell avem mès en la S. e en la U.

blava, pot ésser per senblant manera mès en la S. « en la

U. vermella segons primera entenció e segona.

4. Major es S, en e. que en n.: doncs es major per

caritat que per fe, cor si no ó era, k. e I, aurien concor-

dansa ab majoritat, e b. C. ab menoritat, e asò es inpos-

síbol; mas cor m. pot més a ensús pujar que d., per asò

se forma egualtat de e. n., e en e. i. n. an egualtat per

manera de genre; cor de .). metexa comuna vertut de S.

son. Mas de la e. i. no es enaxí segons actu;'cor la e.

segons vertut tota hora cove ésser major que i., con sia

pus nobla cosa amar que desamar. E asò metex se seguex

de i. n. r., segons que apar en so que damunt es dit, en

1. A, sente catderó.— 2. BM, operationes ipsius .$.— 3. B, actus suos.
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la qual aparencia eís significat en qual manera ' entra lo

triangle groc en la s. e en la u. vermella, con sia coía

que per los uns excmplis aja hom conexensa dels altres.

5. A afermar se cove que U. blava es la via per que

é. i. h. r. van a y., é la u. vermella es la via per que e.

I. n. r. van a z,, e segons que s. à alcun enbargament

en la via, quis conpon de y, z. per e. I, n. r., sapropin-

quen U. blava e u. vermella a dubitació; e on pus y. z.

son luyn en e. I. n. r., pus fortment es creguda* la negació

dé Z. e la afermació de y., e es destruida la dubitació.

II. De ia cambra de \ s. x.

Oò qués seguéx en S. per predestinació e per firanc àr-

bitre, es creatura e es obra de a., en la qual obra à obra

dé S., so es lús que à de franc àrbitre; e I ésser de S. ti

creatura, c la privació q^ue s. à de y. Z, ' is inclinació que

à a no ésser, qui ab privació se cove; e la perfecció que

e. à en a. es obra, e asò metex es de i. quis mou a la

perfecció de e. con dóna h. a la z.; e lo mèrit que s. à

es creatura, usant s. dé y. Z,',*t la cotpa es obra de s.;

e la subpósició que S. fa ab n. es obra on comenta la

dèmòstraòió a la qual se mou f. Q.; e lo inmediate es

obra que C. fa enfre .j. contrari e altre; e lo mediates es

éòn C. i>er .j. mijà pren altre per objet; e la reyalitat es

én C. segons y,; e la ració es con són contraris inmediate

y. e z.; e la potencia es Iens de la s. qui pren objet se-

gons y. o iíegons z. On, con asò sia enaxf, doncs segons

que es la disposició del triangle blau en 8. X., pót hom
respondre e la qüestió per lo triangle blau.

1. segeiis ... en qutl manera] B. prout una speciet cum majóritate

plus convenit quant alia secundum quod apparet per hec predicta ne-
tantía quóihódo.— 1. BM, augetur.

—

%. M, de .y. fn .z.~ 4, A, de u. y.
—5. A, lo mija.
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2. Differcncia h c. enfrc reyalitat c raó con aferma

predestinació e nega franc àrbitre, e la differencia es se-

gons concordansa c segons contrarietat de la potencia e

de lobjet mediate e inmediate; e per asò covés' ésser en

S. ab la reyalitat, e privació à concordansa ab la raó; e

cor ab la c. se cove perfecció en quant la reyalitat, e in-

perfecció se cove ab la c. ^ en quant raó, per asò à la C.

colpa e mèrit en diverses temps per objetz diverses con-

cordans e contraris, transformant se e. en r.

3. En la cambra de saviea perfecció j comensa

e. con pren per objet predestinació, e con n. nega^

franc àrbitre, adones h. comensa a pendrc la cambra de

i

justícia perfecció
, e la m. ama la primera cambra

per perfecció e desama la segona per inperfecció que m.
à en sf, e per asò à la s. a sf metexa la primera entenció

qui ab la causa final se cove, e à a la a. la segona entenció

qui ab lo mijà se cove. On, con asò sia enaxf, doncs se-

gons que lo triangle vermell avem mès en S. per les

.ij.'* cambres damunt dites, hi pot ésser mès segons la

disposició que X. à en ses cambres.

4. En e. es majoY predestinació que franc àrbitre

en n. segons objet e reyalitat e raó, e per asò per la ma-

joritat e per la menoritat enans senclina n. a negar franc

àrbitre, que e. a transformar se en n.; e asò metex se se-

guex con e. à per objet franc àrbitre e n. predestinació,

avent S. en .j. temps y. per majoritat e en altre temps

Z. per menoritat; e cor tot a. noy pot caber, transfor-

mas e. en n. e n. en e. per lo triangle negre e per la

cambra de \
preidéstlnació franc àrbitre !; ees la egaltat

del triangle groc en la transfiguració^ de 6. en n. e de n.

en e., mudant S. los objetz * los quals en .j. temps metex no

poden caber en los segons actus de sí metexa,^ <ni)> sotz. j.'

espècia metexa de s. no poden diversament entrar ni estar.

1. A, con es.— 3. A. en la .c.— 3. A, negra.—4. BM, in ipsa tran»-

formatione.— 5. BM, objecta sua.—6. BM, ejusdem .s.
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5. ' Segons que S. pren per objet X. en .).* cambra c

no en altra, e per .j.* espècia e no per altra, met lo trian-

gle negre en ella, so es assaber, que con e. aferma ab

perfecció la cambra de saylea Justícia
, adones es y.

en e, mediate* la cambra, e con nega franc àrbitre, adones

SC transforma en r. o en n., e dubta esscr franc àrbitre o

ésser predestinació; e la dubitació e negació es per la

ínperfecció que la potencia à en pendre 1 objet, lo qual es

pus entelligible e pus amable que la potencia noi pot

pendre; cor si no ó era, inpossíbol cosa seria que pus

que e. lagués pres, lo pogués jaquir nis pogués trans*

formar en n. On, con asò sia enaxf, doncs segons que

avem donat exempli del triangle negre en la cambra de

I

predestinació franc àrbitre I, per 8. sen pot donar

exempli en les altres cambres de x.

I 2. De ta cambra de I
s. y.

l^A obra que s. à en la y. es per .).* manera creatura en

e. e per altra en i. e per altra en n., e segons que s.

ordena totes les obres a .j.* fi, es aquella obra de la S.; e

la fi e la obra son creatures, con sia cosa que lós que la

S. à de les creatures^ sia sa obra.

2. Differencia es enfre e. í. n. r., e per asò S. en

diverses maneres enserca y. e à y. per objet, concordant

e. i. n. contra z., o contrariejant la major part de r. ab

Z.; e asò metex se seguex del triangle vert en b. C. d.

e en f . g. h. e en k. I. m., ^segons que en darem exem-

pli en lo triangle vermell.

I. A, sense calJeró.— 1. so es assaber que ... mediate] BM. scilicet

quando ... quia tunc est .y. in .e. mediate (M, mediante).— 3. BM, in

creaturis.—4. B> et quod sequitur hic de triangulo viridi in .e. i. n. r.,

sequitur in individuis eorum: M, et hoc ídem quod sequitur de triangulo

viridi in .e. i. n. r; sequitur in individuis eorum, hoc est in .b. c. d-, et

in .F. g. h., et in .k. 1. m.
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3. Al comensament que S. enserca y., comensa ab

n., sotzposant que possíbol cosa sia atrobar y, per lo

triangle negre, e après la subposició descorre ab f, g,

sens h. per les cambres d esta Art, en les quals' no vol

metre h. per so que enfre f. g, e m., qui ama y,, no

aja contrarietat; e can per lo descoriment es formada la

e. qui à y., adones la e. dóna la z. a la h. per so' que

\. sia mijà per lo qual e. aja y, e la h. aja z., e que

la fi sia de e. y.

'

4. Segons ordenament de e., major es y. en O. que

en b. d., e asò e$ per natura qui es enfre la potencia e

lobjet; cor c. mou son entendre a la y,, e la b. son

menbrant a retre y. a la C, e la d. ama la y, on pus es

entesa y. per la C; c per asò enfre C. y. à majoritat, e

enfre b. d. y. menoritat, e es la cgaltat en la vertut de

la s , de la qual son egalment la b- C. d.; mas cor I. n.

no son tan prob a la y, con ©., per asò enans es h. con-

tra y. que d.; e asò metex se seguex de la m., e asò es

perla menoritat en que son i. n., ela majoritat en que es e.

5. Afermar y, per n. es acostar dubitació a la afer-

mació, e de negar y. per n. se seguex asò metex; < mas

afermar y. per e. es luynar dubitació de afermació e de

negació, e es luynament de h. e de y.,*e aquesta regla

no fayl en neguna cambra d esta Art, segons quel trian-

gle negre pot entrar en la cambra de
j

*• y-J.

13. "De ta cambra de \s. z.\

La S, es creatura de a. sens z., cor si no ó era sens

Z,, seria la obra que s. à en z. creatura, e la obra que à

f. BM, in quibus ipsum .s.— 2. A, donlt la .... per aso.— 3. B, et

.n. finís sequatur ex ipsis .e. y. : M, et ut finís sequatur qui est ipsa .e. y.

—4. BM, et negaré .y. per .n, est dubitatíonem adherere (M, apprepin-

quare) negationí— 5. BM, .h. ab .y.
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en y. no seria creatura, e assò es inpossíbol, con sia y.

concordant ab ésser e ésser ab ' creatura, e z. sia concor-

dant ab privació contra creatura.

2. Differencia es enfre S. e z,, cor S. es creatura

e z. es lenclinament que S. à per privació de y. en e.

I. n., a non re que ab z. se cove contra ésser e y.;*e la

concordansa que es enfre 8. Z es con e. í. n. son con-

tra y., mas la contrarietat de S. Z. està per e. í. n.

contra z. e per z. contra y.

3.' Z. no pot comensar de neguna entitat de 8., mas

pot comensar en la desordenació de 6. í. n.; e lo mijà

per que z. comensa per e. i. n., es cor en e. I. n. se

transmuda entenció a ensús e a enjús, donant e. la i. a^Ia

primera entenció e la segona a sí metexa, e per asò fa e.

primera e final entenció contra reyalitat; e asò metex se

seguex de la n.

4.$ La z. pot ésser en major quantitat en la e. que

en la i., e en la i. que en la n., e en la n., que en la r.,

e asò es per so cor aytant con e. es pus luyn a menoritat

que i., e i. que n., e n. que r., daytant pot ésser major

en aquell sobjet qui es major, que en aquell qui es menor,

axf con superfíciens qui pot ésser major en lo major cors

que en lo menor; e la egaltat de 8. Z. està con tota la e.

pren per objet z. e tota la I. pren per objet y. e tota la

m. pren, amant, per objet z., e con de e. í. n. se forma

r. egalment conpost de z. y,

5. Con afermació e no ens se convenen, e negació e

ens, e inpossíbol e afermació an concordansa, e possíbol

e negació, e la concordansa es contra la concordansa de

afermació e ens e possíbol, e de negació e no ens e in-

possíbol, adones es z. en la s. per e. i. n., e nex de la z.

dubitació en n. per r., la qual r. conté de la n. e. í.^

alcunes partz per les quals se forma la dubitació que ab z.

I. A, ab repetit.— a. BM, et contra -y.— 3. A, tense caldera.—4. BM,
.e. tribuente ... ipsi .i.—5. A, sense caldera.— 6. BM, .e. i. n.

Art - Taula •

j
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se descové, es cove segons natura de la afermació o nega^

ció quis fa per los angles del triangle negre.

1 4. De la cambra de \
1. 1.

/Aquesta cambra signiBca con los uns triangles de t. sien

meses en los altres triangles. On, nos per asò departim

aquesta cambra en .v. partz, ' metens los uns triangles en

los altres per donar doctrina a ensercar lo particular en

1 universal. On, primerament metem en lo triangle blau los

altres^ triangles, e puxes per conseqüent proseirem en los

altres triangles.

1 . Deí triangle blau

yVl.ENBRANT b. cn a. esser eternalment justicia qui eter-

nalment justifica infinit entendre de saviea e infinit voler

de volentat, e menbrant b. que en a. no à colpa e que

tota creatura à comensament, forma C. differcncia esser

enfre la justicia de a. e la misericòrdia, la qual forma es

contraria a y. e a reyalitat, e à concordansa ab z. e ab

raó, con sia cosa que la justicia e la misericòrdia de a.

sien .j.* metexa essència e natura e unitat; la qual c, qui

ab menoritat se cove, no pot dívercifícar la essència de

a. reyalment, mas que enaxí con mirayl qui en sí repre-

senta la cara qui en ell no es, 3 enaxí representa C. en sí

diversitat esser en a., la qual diversitat en a. no es.

On, con asò sia enaxí, doncs segons que en C. navem

donat exempli, ne pot esser donat en les altres coses,*

I. 3fA, afegeixen prout quinqué sunt trianguli.— 2. M, triangulus

lividus in aliis.— 3. BM, sed sicut speculum obliquum in se repraescntat

obliquitatem esse in facie (B, in directa facie representat obliquitatem)

quae in ea non est.—4. BM, idcirco quod de divina justicia et miseri-

còrdia et de .c. dictum est, id (M, hoc) idem sequitur de omnibus dig-

nitatibus ipsius .a.
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siguent la regla de lexempli damunt dit; e asò metex se

seguex de contrarietat, so es assaber, que C. cor entén en

a. justicia, entén que B.. no ama S. qui aja e. a la U. Z.,

la qual s. es amada per a. con à e. a la U. y., e per

asò c. segons raó contra reyalitat, pren en a. per objet

alteració de voler, segons alteració d obra e de temps, la

qual alteració es inpossfbol en a.; mas con C. entén a.

just misericordiós inalterable eternal, no avent en sí majo-

ritat ni menoritat, adones à concordansa ab son creador,

conexent en sí metex menoritat e en a. majoritat. Prete-

rea, creatura à obrant en sí lo triangle vert, axí con la

obra dels elemens qui es creatura, lo<(s^ quals obren en

creatura e diversifiquen en sí metex<^s)> lur obra qui es, so

es assaber, que los .iiij.* elemens son diverses e concor-

dans e contraris ab lur obra: diverses, en quant no son lo

subpòsit que conponen, cor .j.' creatura es lo cors ele-

mentat, altra es lo foc &c.; e en aquell cors an concor-

dansa e contrarietat segons generació c corrobció e quali-

tatz e segons lo triangle vermeyl e groc.

2. Del triangle vermell no podem metre en la entitat

de a. mas tan solament la fi qui es en a. sa metexa per-

fecció, so es assaber, que sens final entenció a. no bonifi-

ca ni magnifica ni entén ni vol en sí metex; cor si ó faia,

covenrias ab menoritat son bonificar ' &c. Mas de les

creatures ni de lurs obres no es en axí; cor lo triangle

vermell hi pot caber, so es assaber, que los elemens qui

son creatures an comensament e son comensatz per a. e

lurs obres son comensades dels elemens, c la obra es lo

mijà qui té* del comensament tro a la fi con 'lo subpòsit

es acabat; e asò metex se seguex del triangle vermeyl per

lo blau segons les altres coses senblans a aquestes.

3. En a. no cap* majoritat ni menoritat en nula cosa

qui sia de sa natura ni de sa entitat, e per asò cove si de

I. BM, bonificaré et (M, om. et) magnificaré.— i. BM, tendit.

—

3. BM, qui est quando.—4. BM. non cadunt.
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necessitat egualtat de bonea granea &c. en bonificar mag-

nificar eternificar entendre e voler &c. On, con asò sia en

axí, doncs del triangle vermeyl e groc no cap ' en a. mas

tan solament la cambra de ;
fi egualtat j; mas en los altres

angles del triangle blau cab'tot lo triangle groc, e d asò

no cal ' dar exempli, cor per sí metex es manifest.

4. En a. no pot entrar lo triangle negre, con sia

cosa que a. sia sa veritat metexa inmensament e eternal;

mas cor creatura e sa obra sia en lo triangle vermeyl, e

obra de S. sia per e. I. n r., per asò cau en S. lo trian-

gle negre, e asò apar manifestament.

2. De/ triangle vert

IlLh lo triangle vert pot entrar lo blau per esta manera,

so es assaber, que a. es creador de tota diversitat con-

cordansa e contrarietat creada, e per asò es a- en lo vert

per acció, 'e lo vert lo reeb en sí per pasció^ segons obrant

e obrat, divercificant a. les unes espècies de les altres e

los uns individuus dels altres, e concordans e contrarie-

jans a. aquelles creatures segons ques cove a sa obra

extrínsica; e asò metex se seguex en lo vert dels altres

angles del triangle blau.

2. Lo comensament natural diversifica diverses coses

en lo mijà per lo qual sa vertut se mou a la fi, axí con lo

foc simple qui es comensament de la calor qui es en laer,

per la qual calor se mou lo foc conpost a laygua per des-

truir fredor, tolent a 1 aygua conposta sa matèria e do-

nant la a sa calor per asò que sia conpost cors de calda

conplecció; e asò metex se seguex de e. qui es en y., la

qual e. es comensament de í. qui à z. per objet, la qual

i. es mijà con e. aja u. blava per objet, lo qual objet es

la fi per que e. mou i. a la u. Z. On, con asò sia en axí.

I. BM, nichil est.— 2. BM, rccipitur.—3. A, no qual.— 4. BM, per

modum agentis.— 5. BM, per rooduni patientis.
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doncs segons lo comensament damunt dit es significat tot

lo triangle vermell ésser en lo vert.

3. Major diversitat à enfre divers e contrari per

.).* manera, e major enfre divers e concordant per altra,'

axí con la diversitat qui es enfre y. e z., qui es major

en la cambra de ;esser privació
;, que la diversitat de

U. y., concordansse ab ésser U. y. contra U. Z. qui ab

privació an concordansa, la qual* U. Z. no an tan gran

diversitat ni concordansa con U. y. an diversitat e con-

cordansa, cor si ó avien, seguir sia quel comensament na-

tural qui en lo mijà diversifica e contrarieja, e qui sa vertut

en la fi eguala e concorda, fos contra sí en la obra de na-

tura; ^ e asò es inpossíbol.

4. Lo triangle negre entra en lo vert afermant que

diversitat e concordansa se covenen ab ésser perfecció

afermació e ab majoritat, e diversitat e contrarietat se

covenen ab privació inperfecció negació e ab menoritat; e

per asò no cal dubtar que generació no sia de diversitat

e concordansa, e corrobció de diversitat e contrarietat.

3. Del triangle vermeyí

CtHAxi con nunc, qui es en lo comensament mijà e fi, en

axí e molt mils a. es en tot comensament mijà e fi qui

no sia u. Z.f^en lo qual comensament mijà e fi es a. con

a creador e con a agent, e es essencialment e presentment

per bonea granea &c. Mas de les creatures no es en axí,

cor les unes son comensament de les altres, ajens^ les unes

en les altres e naxens e ixens les unes de les altres, per la

qual nativitat e iximent es format lo triangle vermeyl.

2. Differencia es enfre comensament e comensament,

axí con en s. on es .j. comensat e. e altre i. e altre n. e

I. B, quam inter diversum et concordans per alium et e converso

eodem modo.

—

i. BM, quae (^les quals).— 3. B, contra opus nature.

—

4. B, qui non sunt in .u. z. nec sunt ipsa .u. z.—5, A, «jent.



JO Ramon Lull

altre r., los quals comensatz son de les .iij. potencies de

S. quis concorden a ésser diverses comensamens; e asò

metex se seguex en lo subpòsít elementat, en lo qual lo

foc qui es en quart grau de calor, es divers comensament

de la terra qui es en ters grau de seccor; e la concordansa

dels .ij. comensamens està en la differencia que an sens

mijà; e es lur contrarietat en so que lo foc e laygua son

diverses e contraris a la fi. On, con asò sia enaxí, doncs

segons quel triangle vert avem mès en lo comensament

del vermell, pot ésser mès en lo mijà e en la fi del vermell

lo triangle vert; e asò apar per sí metex.

3. * Lo major comensament qui sia* es a., e après a.

lo major comensament qui sia en home es la final causa

creada a la qual b. C. d. mouen e. per la a., e après

aquest comensament es lo comensament aquell qui es de

b. C. d. a la e.; e la egualtat de comensament e comen-

sament, c de mijà e mijà, c de fi <c fi, c entre comensa-^

ment mijà e fiX^pot ésser atrobada, segons so que avem

exemplificat del triangle vermell, en la majoritat e menori-

tat damunt dita.

4. Tot comensament creat es afermable per e. e no

negable, e es dubitable per n. r. qui ab dubitació se

convenen; «e asò metex se seguex del mijà e de la fi del

triangle vermell; e so per que dubitació ab n. r. se cove

en lo triangle vermell, es per so que r. esdevenga en pri-

vació e n. sia transmudada en e. per afermació o per ne-

gació que sia en y., o que n. romanga en sa forma avent

y. afermant o negant sens dubitació per so que en la

X. la n. se concort ab la cambra de Ll•l^'^rlt subposició i

tro ques transfigur n. en e. per la cambra de i..®4!?.P.?.®!.'!'

ció demostració
i.

I. A, sense caUeró.— J. BM, quod est (M, sit) vel possit esse.

—

y De BM.—4. A, comouen.
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4. De/ triangle groc

WON c. met lo triangle blau en lo groc, adones entén

que a. e majoritat se concorden, e creatura e menoritat;

e per asò b. menbra que bonea granea eternitat &c. an

major concordansa en majoritat que en menoritat, per la

qual major concordansa c. entén que en a. cove ésser de

necessitat egualtat dobra intrínsica qui sia sens majoritat

e menoritat, e que la majoritat sia segons relació de obra

extrínsica la qual sia en creatura.' E si asò no era enaxí,

entendria C. que bonea granea &c. nos poguessen con-

cordar sens menoritat; e asò es inpossíbol.

2. Diversitat à enfre majoritat e majoritat, e majori-

tat e menoritat, e majoritat e egualtat, e asò metex se

seguex de egaltat e egualtat, e de egualtat e menoritat, e

de menoritat e menoritat; e la concordansa es major de

majoritat e majoritat, que de majoritat e egualtat ni meno-

ritat,* e es major concordansa de egualtat e de egaltat,

que de majoritat e egualtat ni menoritat; 3 e asò es con la

egualtat es de coses majors on no sia menoritat. On, con

asò sia enaxí, adones, segons que avem dit de concor-

dansa en lo triangle groc, pot ésser entesa la majoritat ^e

egaltat e menoritat de contrarietat.

3. Los comensamens de majoritat qui no pot ^ ésser

sens menoritat, son quantitat qualitat &c., e per asò lo

sobjet daytals comensamens està dejús majoritat e meno-

ritat, lo qual sobjet es mijà per lo qual es en la fi majori-

tat, e en lo comensament e en lo mig està la menoritat.

I. B, oportet necessario esse intrinseci operis equalitatem nulla ta-

mcn existente majoritate seu (se .b.) minoritatc in ipso opere intrinseco

nisi solum secundum relationem ejusdem operis intrinseci ipsius .a. et

operis extrinseci quod est .e. in creatura.— 1. BM, et (M, om. et) niajo-

ritatis et minoritatis.— 3. BM, quam concordantia (B, om, concordantia)

aequalitatis et majoritatis, aequaíitatis et minoritatis.—4. BM, potest in-

telligi dictum esse in ipso triangulo de majoritate.— 5. BM, nequeunt.
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On, con asò sia enaxf, adones cove ésser a. comensament

mijà e fi a tota majoritat que no pusca ésser sens menori-

tat; e asò metex se cove de tota egualtat que sia conposta

de majoritat e menoritat, devalant la majoritat a menori-

tat e pujant la menoritat a la majoritat. Mas de la egualtat

de a. no es enaxí, cor aquella cove ésser sens majoritat e

menoritat; cor si no 6 era, inpossíbol cosa seria que fos

sobirana per lo triangle vermell a majoritat ni a menoritat

ni a egualtat conposta de majoritat e menoritat.

4. La major majoritat que afermació pot aver està

en la afermabilitat de a., e la major majoritat que nega-

ció pot aver està en la negabilitat de a., e so metex se

seguex de la egualtat; cor la afermabilitat de a. es que

C. aferm en a. so qui es a. e es de entitat e natura e

obra de a., e la negabilitat es que C. nec ésser a. so qui

no es a., e que nec en a. so qui en a. no es ni es de

a. ' On, con asò sia enaxí, doncs la major dubitació que

S. pot aver es dubtar en a. per confusa afermació e

negació. On, con asò sia de necessitat, ergo cove que

absoludament s. aferm en a. tota nobilitat e que hi nec

tota viltat: doncs, cove que afermem egaltat ésser en a.

de bonea e bonificar, e de granea e magnificar &c., e

egualtat de bonea e granea &c.; e de la unitat essència* de

a. se cove necessària egualtat, la qual es afermable. On,

con asò sia enaxí, doncs segons la regla damunt dita es

significada regla e doctrina con en lo groc sia mès lo ne-

gre per les creatures.

5. Del triangle negre

CLa e creatura e operació son ents^ afermables: doncs, no

negables; e si eren negables e no afermables, seguirsia

que ens e afermació aguessen concordansa ab privació,

I. BM, non est neque est (A, no es mes) de entitate natura et opere
ejui.— 1. BM, et esscntia.— 3. A, ens.
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e que no ens e negació aguessen concordansa ab ésser, e

asò es inpossíbol, la qual inpossibilitat no cau en dubitació.

2. Differencia e concordansa contrarietat es en lo

triangle negre; cor .j.* afermació se cove segons e., altra

segons í., altra segons n., altra segons r., e asò metex se

seguex de negació; mas la dubitació no cab' en e. i., mas

en n. r. tan solament. On, con asò sia enaxí, ergo segons

que en e. i. n. r. avem dit de diversitat e del triangle

negre, avem dada doctrina' con per aquell exempli metex

ne pot ésser dada doctrina en la concordansa e en la

contrarietat qui ab lo triangle negre se cove.

3. Al comensament del triangle negre se cove que

f. g. decorren per les figures e per les cambres d esta

Art, e que f. menbre e g. entena segons quals comensa-

mens ni cambres cove afermar o dubtar o negar, entro que

e. es en y. e i. ^ en z. no cove ésser feta la solució, e tota

hora cove conservar los comensamens desta Art en lurs con-

dicions. On, per aquest mijà decorre per lo triangle negre

lo comensament a la fi qui es objet desta Art, e en aquesta

regla està tota esta Art, la qual es contra r. e dubitació.

4. La major dubitació que 8. pusca aver es de &;,

dubtant 8. per n. r. la a. ésser o no ésser, o ésser en

a. so que hi es o que noy es: ergo la major afermació e

negació que 8. pot aver està per e. í., amant d. so qui

es a. e desamant h. no ésser a. ^e^ que en a. sia so que

noy es. On, con asò sia enaxí, doncs covés de necessitat

que tot so sia en a. per que e. pusca ésser major en

U. y. e i. en u. Z., cor si no ó era, seguirsia que la

cambra de
i 9''*.P®*.y®''^"*J fos contraria a la cambra de

I

creatura majoritat ;, c asò es inpossibol: per la qual

inpossibilitat es significat que la major egualtat que en C
pusca ésser es afermar en a. ésser egualtat e que í. nec*

en a. ésser descgualtat.

1. BM, cadit.— a. BM, data est regula.— 3. A, e .b. : B, et .h.

—

.4 A. vet?
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15. Ve la cambra de \i. u.

J NPOSSÍBOL cosa es que tot lo triangle blau pusca estar en

U., con sia U. blava creatura e u. vermella sia visci: ergo

cove estar fora creatura e en creatura: fora creatura està

en quant a., qui es conprenent tota creatura, no pot ésser

termenat en creatura ni en obra de creatura, e per asò la

obra de a. cove ésser fora creatura inmensament: ergo

cove ésser obra inmensa en a., cor si no era, seria a.

concordant ab majoritat, e tota sa obra ab menoritat, e

asò es inpossíbol: per la qual ínpossibilitat es demostrat

que la U. vermella està fora a. e sa obra, e està en obra

de creatura contra la u. blava qui es obra de a.; e si asò

no era enaxí, inpossíbol cosa seria que a. fos fora la me-

noritat de creatura, e asò es inpossíbol.

2. Per t. entén g. lo triangle vert, e per lo triangle

vcrt, que <(f.)> menbra en u., entén g. con se cove a

ensercar lo particular en la cambra de ij;'.
H.'..: 9^' ^^ U'^'"

versal comensament a ésser ensercat lo particular artificial-

ment, so es assaber, que per la diversitat concordansa de

fe esperansa &c. contra la diversitat concordansa de gola

lucxuria &c., pot g. entendre la major differencia e con-

trarietat de u. blava e u. vermella, e pot f. menbrar la

major egualtat de .j.'' vertut ab altra e de .j. visci ab altre;

e per la majoritat e egualtat damunt dita es significat lo

particular objet a esta Art.

3. t. es conposta de comensamens; e per asò al co-

mensament que f. g. enserquen vertuts o viscis, cove

recorre a la t. per asò que ab aquells comensamens qui

pus covinens son en t. a ésser ensercat lo particular, en-

serquen f g. la y. z. per u., per so que u. y. sien

objetz de e., <(e)> u. Z. de i., e que per aquest mijà sia

la fi, so es la cambra de i e» a. I.
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4. Lo triangle groc es en t. per so que sia mès en la

U., e que la majoritat aja concordansa ab la U. ' blava, e

la menoritat ab la U. vermella, e que la egualtat sia de

.j.* vertut ab altra, a destruir la egualtat qui es enfre

•j. visci c altre; cor major majoritat se cove de vertut a

destruir egualtat de .j. visci ab altre, que a la majoritat*

e menoritat qui es enfre .j. visci e altre.

5. En u. à afermació concordansa ab e., e negació

ab i., e per asò à concordansa' U. blava ab e., ^ U. ver-

mella ab i.; e es la dubitació en n. r. per so que f. g.
descorren tan longament per u. tro que ajen afigurada e

formada la concordansa damunt dita, discorrens f . g. per

totz los angles de la t. *

i 6. De la cambra de \ t. x.

Cn t. es lo triangle blau, en lo qual es a.; e per asò

cove, segons la cambra
;
t. x. ; que per totes les cambres

de a. e de X. sia ensercat con a. es .j. e es essència e

es dignitatz, e que creatura es sensual entellectual e animal,

e la obra es intel•lectual e natura<^i^ e artificial; e segons

que aquestz comensamens covenen ésser conservatz en

lurs condicions e que caen mils en .j.* cambra que en altra

de a. e de X., deu ésser atrobat lo particular; e aquesta

regla no fayl.

2. En la X. entra lo < triangle vert; cor diversitat es

enfre .j.' cambra e altra, e concordansa es enfre .j.* cam-

bra e altra mediate o inmediate; e asò metex se seguex de

la contrarietat. On, con asò sia enaxí, doncs segons art

cove que f. g, descorren tot* lo triangle vert per totes

les cambres de X. tro que ajen aquella cambra qui a la

I. A, e que la majoritat ... ab la .u. repetit.— 2. BM, quant sit majo-

ritas— }. A, ab .e. ... a concordansa repetit. — 4. A, de lart.— 5. A, ]i.

—

6. BM, cum toto.
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solució se cove mils que les altres, e segons aquella cam-

bra, conservant lo triangle, cove ques forme y. a la e. ' e

Z. a la h.

3. Lo triangle vermell entra en la x. sotz esta con-

dició, so es assaber, que per totes les cambres de x. sia

ensercat lo comensament e 1 mijà e la fí de la qüestió, e

asò metex sia fet de la solució, salvans los angles del

triangle, e sia en aquell triangle mès lo triangle negre,

segons que hi cove entrar ab los altres triangles; e aques-

ta ordinació e regla enformarà y. a la e. ' e Z. a la h., e

concordarà dubitació e no ens, e afermació e ens.

4. f . g. cove que descorren lo triangle* groc per to-

tes les cambres de X. per so ques pusca 3 representar y. a

la e. e z. a la !., menbrant f. los altres triangles e ente-

nent g. la concordansa quis cove de totz los triangles en

aquella representació, conservant lo triangle vert en X.

contra r. e dubitació.

5. Enaxí con ab lo triangle negre cove dcscorre f

.

g. per les cambres de X., mesclans en ell los altres trian-

gles, enaxí cove mesclar lo triangle negre ab los altres

triangles, per so que d aquell mesclament se pusca enfor-

mar y. contra z. e z. contra y,, e que e. prenga y. e

i. prenga z.: cor enaxí con per digestió en mistu se forma

naturalment subpòsit sentit als seyns sensuals, enaxí per

lo discurriment damunt dit se forma representació de y.

Z., e aquesta regla no fayl en esta Art; e per aquesta

manera, la qual es de t. X., segons que avem dit, decorre

tota esta Art; e la esposició e la espiriencia d esta regla

està en les altres cambres on donam exempli sobre alcuns

particulars, a donar doctrina de la pràtica de la Art, ni

con t. entra en les cambres de a. S. U. X. y. Z., entrant

per ses cambres metexes.

I . A, ft la c. : B, ipsi .c. — i. BM, cum triangulo.— 3. BM, ut possií
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17. De ta cambra de
\
t. y

.

Oegons que en lo triangle blau se cove obra de a. e de

creatura, cove ésser ensercada y. per aquell triangle ab los

altres triangles, e si a la f . senforma y. per esta manera,

covés transformar f. en b. e g. en C. e h. en d., per

formar e. y. e i. Z. Mas si z. se representa a g. en sen-

blansa de y., cove que g. fortific sí metex en f., men-

brant f . la concordansa de la obra qui s cove enfre a. e

creatura, concordantse a. e sa obra ab majoritat, e crea-

tura e sa obra ab menoritat, contra la qual concordansa

es tota hora z. con se representa en forma de y.

2. Con g. met lo triangle vert en y. segons que hi

mès lo triangle blau, adones f . menbra pus universalment

y. que no faia con tan solament menbrava y. per lo trian-

gle blau, e en la major universalitat de f. crex g., per lo

qual creximent ncx h. contra Z,, « f • se transforma en b.,

e g. en C, e nex d. que ama y.; e aquesta aumentació

puja per lo triangle vermell groc e negre segons que y. es

amable en b. C. per d., e z. es airable en f . g. per h.

3. A ensercar y. per lo triangle vermell cove que f

.

descorre per totz los angles de t. per tal que g. entena

lo triangle vermell de y.; cor per lo triangle blau' enten-

drà g. on comensa la y. ni per qual mijà nex e ix* en la

causa final, e per lo triangle vert entendrà diversitat enfre

.].* y. e altra e conexerà qual es aquella y. que enserca,

la qual sabrà concordar ab lo triangle negre per h. Z. per

so que d. e y. ajen concordansa contra z., segons que en

lo triangle groc y. ab majoritat se cove e z. ab menoritat.

4. Considerant g. que y. ab majoritat se cove e z.

ab menoritat, menbra f . la y. en so qui es en temps pre-

I. B, rubeum.— 3. B, oritur tendens.
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tèrit c present, cor sens temps pretèrit f . no porja men-

brar, ni sens que f. no menbràs en temps present, g. no

poria considerar. On, con es aquesta ordenació de f. g.

en majoritat, adones es la y. representada a la f . g. egual-

ment, e es la menoritat en la h, con desama la y,, con

sia cosa que! ufissi de h. sia desamar z.

5. En lo triangle negre entren f . g, per enscrcar y.,

en lo qual ensercament passen enans per dubitació que

per afermació ni negació, sotzposant per negació c per

afermació ' per so que y. pusquen atrobar e la dubitació

destruir, la qual y. atroben destruent r., menbrant f. en

lenscrcamcnt les cambres de a. S. t, U. X, per so que g.

en alcuna cambra o cambres entena y,, en la qual y. se

transfigur en C, on isca d. qui am y. e que romanga f.

on nasca g., de la qual g. està* h. que desam <z,)>

1 8. Ve la cambra de \ t. z.

/\ ensercar Z. cove que h. no sia en 1 ensercament; cor

si ó era, torbaria f. g. dementre descuririen per lo trian-

gle blau, en lo qual nos cove h. sens z. ni d. sens y., con

sia a. e sa obra amable, c creatura c sa obra creada sia

amable, e sia obra de creatura airable con es contraria a

obra qui es creatura.

2.S En lo triangle vert se rcscon*z. per so que e. no

aja y., cor per e. y, nex h. qui à Z.; e per asò Z. e con-

fusió de diffcrencia an concordansa en r., la qual concor-

dansa destru h. qui es pus contraria a z. en f, que en O.,

e en g. que en p., e asò es con * h. es moguda per e. qui

à y. contraria a z. On, con asò sia enaxí, doncs segons

esta regla cove ésser ensercada Z. per lo triangle vert ab

ajuda dels altres triangles.

1. M, supponendo affirmationem et negationem— i. Serà isca? : BM,
procedat.—3. A, aeme caideró.—4. BM, latet. —5. BM, eo quod.
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3. Per lo triangle vermell cove ésser ensercada z., la

qual comensa contra la fi de y.: cor enaxí con lo comcn-

sament c lo mijà e la fi se concorden en y., axí lo co-

mensament mijà e fi de z. se concorden contra y.; c per

asò es z. contra lo triangle vermell, en lo qual z, enversa*

lo comensament el mijà e la fi contra y., per lo qual cn-

versament* es z. representada a la f. g. qui ab justícia

donen Z. a la h.

4. On pus z. à majoritat en e., pus es menor e. en

y., e on pus z. es menor en i,, pus crcx en e., c en e i.

pot ésser pus egual z, que en n. r», con sia cosa que de

e. i. pot ésser feta major egaltat que de n. r. per so cor

e. í. an concordansa ab majoritat c n. r. ab menoritat.

5. En lo triangle negre apar z. con pert sa forma e

es contrari al triangle vermell, lo qual triangle negre pert

sa forma con lo comensament dafermació se trasmuda en

negació, e de converso; e asò metex se seguex del mijà e

de la fi. On, con asò sia enaxí, doncs segons esta regla

damunt dita pot ésser atrobada la z. e donada a la h.,

concordans f. g. los .ij. triangles en la y. e salvans a

cascú lur àbit e lurs condicions discurrens per lurs cam-

bres contra z.

19. De la cambra de\u. u

/\que8ta cambra significa vertutz e visis e obra de ver-

tutz e de visis, e significa que a. es creador e U. blava es

crcatura e obra de B.., e esta significació es formada ab

los altres triangles, segons que apar en los triangles con-

seqüents.

2. Differencia es cnfre U. e u., so es assaber, cnfre

vertut e vertut, e visi e visi, e vcrtut e visi, segons diver-

I. B, ín quo quidem .z. convertuntur (M, invertuntur).— 3. B, quò-
rum euersione.
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sitat de e. i. n. r., e asò apar en la figura de u. Preterea

differencia es enfre la vertut qui ix de la 8. qui es subs-

tància, la qual vertut ix en les potencies ab la vertut qui

esen e. U. blava;' cor la vertut que ix de la substància se

forma en b. C. d. f. g. h. m., e la vertut qui es u. bla-

va se forma en e. I. n.; e cor e. i. n. no son de la enti-

tat de les potencies de s. ni de la entitat de 8., per asò

la u. blava no es de la entitat de S. ni de les potencies;

mas cor la s. tramet sa vertut en les potencies, e e. í. n.

son actus d aquelles, en la quaPe. i. n. se forma la u.

blava, per asò es concordansa enfre la vertut de la 8. e la

vertut qui es u. blava; e cor la u. blava e la u. vermella

son contraries, per asò à contrarietat enfre la vertut de

la substància e la U. vermella.

3. Lo sobirà comensament de u. blava es a., e après

es la vertut de la 8. que en les .iij. potencies enfluex sa

vertut, les quals potencies son comensamens de e. i. n.

qui son comensamens de u. blava, la qual es mijà per

<(que)> la vertut de la 8. es moguda per los diverses mi-

jans damont dits a la fi, so es a la a.; e lo comensament

de U- vermella es en e. i. n., per so cor e. qui à firanc

àrbitre, poria aver a. U. y. e pren u. Z., e la i. pren a.

U. y. ela m. desama a. U. y.; e lo mijà de u. vermella

es en lo moviment per lo qual les potencies fan contra la

fi per la qual son e mouen lurs actus a fi contraria a la U.

blava.

4. Majoritat se cove a la u. blava, e menoritat a la

U. vermella, e en .j.* u. blava à majoritat e en altra me'

noritat; e asò metex se seguex de u. vermella; e la u. es

major en e. que en i., e en i. que en n. segons que ma-

joritat e menoritat se cove per e. i. n.; e la majoritat

es major per concordansa de .j.* vertut ab altra, que per

I. BM, Praeterea differentia est Inter virtutem quae est .u. lividum

in .e. (M, om. in .c.) et virtutem procedentem ab .s. in potentias, quod
siquidem (M, om. siquidem) .s. est substantia.— a. BM, in quibus.
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concordansa de .j. visci ab altre; e major concordansa es

con les vertutz se concorden segons lur egualtat, que con

se concorden contrals viscis; e segons que los objetz de

e. i. n. an concordansa ab majoritat o ab menoritat, crex

o minva en e. i. n. majoritat o menoritat, per lo qual cre-

ximent e' minvament se forma egualtat de e. en b. C. d.

e de i. en f, g. h.; e segons que e. i. n. son en majori-

tat o en menoritat, es la egualtat de U. ab la e. i. n.,

e con. la .j.* vertut es en actu, adones son les altres en

àbitu, en lo qual son eguals, *e son menors que la vertut

qui es en actu; e asò metex se seguex de u. vermella.

5. En u. entra lo triangle negre segons la disposició

dels altres triangles, e per asò cove afermar o negar o

dubtar en u., segons que u. està en e. í. n.; cor u. està

per .').* manera en e. i. n. per fe, e per altra per espe-

ransa &c., cor U. no conten per fe tant de e. i. con de

n., e per esperansa conté U. de e. í. n.; cor de e. con-

ten en quant à a. U. y., de i., cor à h. contra u. Z., e

per asò pot esperar s. per esperansa per justicia e per

misericòrdia, e so que espera està per n. en qui S. no sab

so qui es esdevenidor; e asò metex se seguex de les altres

vertutz e dels viscis. On, con asò sia enaxí, doncs segons

que U. seguex la disposició e. i. n. se forma lo triangle

negre, siguent la regularitat) dels altres triangles.

20. Ve la cambra de u. x

lÜrSTANT lo triangle blau en la cambra, es manifestat que es

en la cambra creatura e es obra de a. e de creatura; cor

per predestinació no es contradita U. blava ab la qual se

cove franc àrbitre en la cambra de perfecció justicia :,

sens la qual no poria ésser (^. blava, e sens u. blava lús de

I. BM, vel.

—

2. B, manca aquest mot.— 3. BM, regulant.

Ast«Taula -6
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la cambra no seria en creatura ni creatura no seria sobjecta

a la cambra de :
rnèrit colpa J, sens la qual cambra tota

la U. seria e no seria en la cambra de ésser privació
;

e asò es inpossíbol e contradicció.

2. Differencia es enfre u. X., segons que apar en

la figura de u. e de x.; e es la concordansa e la contra-

rietat en la disposició de e. i. n. r. e de u. X.; cor en

e. se concorden predestinació e franc àrbitre con S. à a

la a. major caritat que a sí metexa, e la j. desama que en

la cambra de ;

saviea justiclaj sia majoritat ni minori-

tat, e la n. ama en aquella cambra egualtat e à esperansa

per mèrit, desamant colpa, e la r. desconpon ' sí metexa

per so que e. i. n. ajen perfecció en la cambra de ifeya-

"*®*® 7*?*^ ; ^ ^s^ metex se seguex del triangle vert

en les altres cambres de U. X. segons que es la calitat

d aquelles.

3. Al comensament, ans que sia respost a la qüestió

quis cove termenar* per u. X., cove que f. g, descorren

per u. X. e que elegen en u. X. aquelles cambres quis

covenen a la solució, e que d aquelles fassen comensamens,

discurrens per los altres triangles de t., e lo mijà sia 3 de

•j.* cambra e altra segons la cambra de inmediate e

'Tíed•ate
J, e sia conservada majoritat a reyalitat, c me-

noritat a raó per la cambra de I
potencia objet^, c que

la fi sia que u. romanga en sa forma, concordant n. ab

subposició c e. ab demostració, e que i. sia contra u, Z.

4. Con e. à per objet en .j. temps la cambra de

i predestinació franc àrbitre:, estant en .j. temps e. en

actu per la .).* dicció de la cambra, e en altre temps

en àbitu per lautra dicció, e asò egalment per la cambra

de ;
subposició demostració :, adones à concordansa

e. ab majoritat e mou i. a majoritat per fortitudo en que*

dóna z. a la h., e la n. es moguda a fe amant la pri-

8. B, culpant .r. et (et tatxat) deponit.— a. BM, determinari.— 3. B,

extstat Jn questione.—4. BM, per quam.
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mera cambra e desamant lo contrari de la cambra, e per

asò es destruida r., per que' es la dubitació de predesti-

nació e franc àrbitre, la qual dubitació ab menoritat se

cove e ab privació de e. i. D. On, con asò sia enaxí,

doncs segons que e. í. n. segualen pus fortment per

majoritat que per menoritat, es U. blava major per ésser

perfecció* de predestinació franc àrbitre.

5. Per afermació de predestinació e franc àrbitre

crex U. blava en vertut, e la negació la minva: doncs à

mèrit S. per afermació e à colpa per negació en la cam-

bra; cor majoritat de vertut à concordansa ab ésser per-

fecció, c menoritat de vertut se cove ab inperfecció priva-

ció. On, con asò sia enaxí, doncs dubitació qui sia feta

contra predestinació franc àrbitre, es concordant ab pri-

vació colpa contra ésser mèrit, per la qual contrarietat à

concordansa enfre dubitació e U. vermella.

21. Ve la cambra de \u. y.

/\questa cambra significa en qual manera cove ésser mès

en ella lo triangle blau, so es assaber, que a. per tota la

U. blava sia creador de y., e que per la u. vermella sia

y., qui no es creatura e ab z. se cove, obra de S., la qual

y. es contraria a la y. qui es en la u. blava, la qual y. de

la U. blava es obra de S. qui usa delia en quant la final

entenció per que y, es creatura en u. blava.

2. Differencia es enfre y. c y. per tota la U.; cor

per so cor y. pot ésser per tota la u. e la U. es en sí di-

versa e contraria, per asos seguex que lo triangle vert sia

per U. y., concordant y. qui es vertut, ab u. blava, e

y. qui es visci,3ab u. vermella;4e cor en U. blava son di-

I. BM, per quod .r.— 2. A, ésser perFeccíó i tes altres paraules a pa-

rells, fins a final del capítol, van tancades dins cambres.— 3. A, es en uisci.

—4. BM, afegeixen : cum verum sít .u. rubeum esse in aliquo homine.
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verses vertutz e en u. vermella son diverses viscis, per

asò es y. diversificada en u. blava e en u. vermella, la

qual diversificació seguex la disposició de concordansa e

de contrarietat segons que està en e. i. n. r.

3.' En U. blava es per .]." manera comensament de

y. ,j.» vcrtut, e per altra manera altra vertut es comensa-

ment de altra y., axí con fe qui es comensament de y.
per n. e per la cambra de ;

subposició raóJ, e caritat

prudència qui son comensament per e. de la y, qui es

per la cambra de Ireyalitat demostració I; c asò metex

se seguex de les altres vertutz e de los viscis, segons que

los triangles hi entren e segons que es lo mijà per lo qual

lo comensament e la fi se covenen, so es assaber, que

.].* vertut es mijà a altra con ab y. aja concordansa &c.

4. La y. qui es en U. blava à concordansa ab majori-

tat, e la y. qui es en u. vermella à concordansa ab menori-

tat; e per asò y. qui ab majoritat se cove, es concordant

ab ésser qui ab majoritat se cove, e y. qui ab menoritat à

concordansa, se cove ab privació qui ab menoritat se cove,

e per asò es desegualtat enfre y, qui es contra z. c y.
qui ab z. se cove, per la qual desegualtat tota y. qui sia

en u. vermella pot ésser destruïda per la y. qui ab u.

blava se cove. Prelerea, la y. qui es en fe es per espira-

ció, *e la y, qui es en prudència es per aquisició, e es ma-

jor o menor segons que lús de a. e de s. an concordansa

ab majoritat o ab menoritat, e segons que lo triangle groc

està en e. í. n. r.

5. Fe es en major y. on pus aferma que a. sia crea-

dor de gran y.; e on pus s. sespera en a., major es en

y.; e on pus e. per caritat ama a., major es en y,; e

on pus i. dona h. a z. per u. vermella, negant en a.

ésser u. vermella, major es la y, 5 en que es f. g. h.; e

on major es la y., pus es luyn a dubitació. On, con asò

I. A, sense calderó.—z. BM, per inspirationem.— 5. BM, majus est

ipsum .i. in .y.
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sia enaxí, doncs segons esta regla es demostrat con lo

triangle negre està en u. y. segons la disposició dels al-

tres triangles e de e. i. n. r.

22. T>e la cambra de \u. z.

/\questa cambra de u. Z. à mala significació, so es assa-

ber, que la z. significa que la U. sia vermella; mas con lo

triangle blau es mès en la cambra, adones es significat que

U. blava es creatura de a., e que U. vermella no es crea-

tura ni z. no es creatura reyalment en quant contrarieja

y. " qui es creatura, per la qual obra u. blava contra Z.

e u. vermella.

2. Z. diversifica ab u. vermella lo triangle vermell

en la U. blava: cor enaxí con en lo vi, qui es calt e sec,

c per corrobció se fa transmutació, en lo vinagre, de calt

en fret, e la sccor es lo sobjet permanent de la transmuta-

ció de .j. contrari en altre, enaxí la U. vermella e la z.

contraviejen U, blava en e. í. n. qui son sobjetz de la con-

trarietat en la qual u. vermella e z. an concordansa, con-

trarians a u. blava e a y., *transmudans la causa final de

U. y. en contraria fi, so es en U. Z.

3. La z. a vegades es comensada^ contra y, en fe, a

vegades en esperansa &c., c a vegades se contrarieja y.*

ab .j. visci, a vegades ab altre; e z, es lo mijà, e e. i. n.

r. son sos comensamens, e la fi es la u. vermella. On, con

asò sia enaxí, doncs segons quel triangle vermell entra en

U. Z. contra U. y., pot entrar en u. y. contra U. Z.

4. Aytant con U. vermella à concordansa ab Z. es

U. vermella concordant ab majoritat o ab menoritat, e

per asò es egualtat enfre u. vermella e z.; e on major es

U. Z. en e. i. n. r., menor csíu. y., e cor U. y. an

1. M, ipsi .u.— a. A, e la .y.— 3. BM, incipit—4. BM, contrariatur

ipti .y.— 5. BM, minora sunt in cisdem.
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concordansa ab la cambra de
; .®®?•r..P*rT®9.9f^ J « U. Z.

an concordansa ab
i

privació inperfeccjó i, c' la primera

cambra ab majoritat se cove, e la segona ab menoritat, per

asos seguex que on major es U. Z., mils se concorda ab

menoritat, c on major es u. y., mils an concordansa ab

majoritat, e per asò tota U. Z. pot ésser destruida per U. y.

5. Afermació qui sia per* U. Z. es contra u. y., e

asò metex se seguex de negació, e la dubitació nex en r.

qui conté de U. Z. y.: ergo a destruir la dubitació se

cove transmudar U. y. en e. e U. Z. en i. per so que

sia feta afermació e negació per u. y. contra u. Z., for-

tiíícans e. i. la U. y. e mortificans u. Z.

23. De ía cambra de\x. x.

/\q«esta cambra significa la manera 3 segons la qual la t.

sia mesa en ella, conbinant .j.' cambra de X. ab altra,

segons que ó exemplifícam en les qüestions de X. Mas
cor nos breument tractam desta Art e la brevitat es abas-

tant, per asò, segons la suffíciencia abreujada, deim la

manera con la t. entra en la cambra, e primerament, deim

del triangle blau, so es assaber, que discorrens f. g. per

X. prenent «les cambres per objet, en les quals apar a.

ésser predestinació e perfecció, e ésser creatura e obra; e

asò metex apar de les cambres qui no son creatures, e

aquesta aparencia està en lo mesclament que Is triangles <

fan ab lo blau sobre la cambra.

2. Differencia es reyalment enfre predestinació c

franc àrbitre, e an concordansa per a. en la cambra de

L?*y|.®?...Í4®*'.^Í.* i» c son contraries en la cambra de

i reyaïltet e raój. |[ Differencia està enfre ésser e pri-

vació, la qual differencia ab contrarietat se cove e ab

I. BM, et quoniam.— 2. M, ex.— 3. A, matèria.—4. BM. accipiunt.

— 5, BM, quam alH trianguli.
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concordansa per la cambra de L.fn.fT^®!?!.!!**?..!?...!^?*?!!***

c per la cambra de ; perfecció e inperfecció i; çor in-

mediate es contrarietat enfre ésser e privació, e mediate

hi es concordansa, quar per perfecció té ' privació a ésser

e per inperfecció té' ésser a privació. |[ Differencia està

enfre perfecció e inperfecció, la qual differencia està en

la cambra de
j
concordansa con^^ la cam-

bra de innriedlate mediate ;, so es assaber, que in-

mediate se contrariejen, axí con foc e aygua, e mediate

se contrariejen, axí con lo foc e aygua quis contrariejen

'

per la cambra de :
aer terra i; e asò metex se seguex de

la concordansa, segons que apar per sí metex siguent la

doctrina de la elemental figura. |[ Mèrit e colpa contenen

lo triangle vert segons la cambra de [
Innriediate e me-

djate :^ segons que apar en la doctrina que avem donada,

con lo vert entra en la cambra de
I

perifeccló e Inper-

fcccl^.i; c asò metex se seguex del triangle vert, en les

altres cambres de X., ques seguex delí en les cambres

damunt dites. |[ Lo triangle vert entra en la cambra de

|.Pr®*^®®*'r'?^'*^ "^^r** ;i
c asò metex se seguex de totes

les cambres de la figura, segons la cambra de j
inmédiate

rn®5*'ate j, so es assaber, que predestinació e mèrit son

diverses; •cor predestinació es a. e lo mèrit del predesti-

nat es ens creat, la qual a. e Iens creat an concordansa en

so que í per aquell ens esdevé lo predestinat segons que^

ó sab e ó jugja a.; e la contrarietat està en la r. per la

cambra de \.r^y^'^!^,^^J'^_\ e de f pbtenciia e objet i

,

opinant n. que en ens predestinat no sia ús de justicia, ni

en ús de justicia no sia ús de perfeta saviea; e aquesta

I. BM, tendit.— 1. A, tense tancar.— 3. BM, quae mediate ínter se

contrariantur.—4. e aso merex ... son diverses] BM, et prout ista camera
exemplificatur per cameram mediate inmédiate, eodem raodo intelligen-

dum est alias cameras ipsius scilicet (M om, ipsius scilicet) .x. x. exem-
pliiicatas esse, quae immediate diversae sunt vel concordes, et mediate
concordantes vel contrariantes. Jsto modo praedestinatio et meritum di'

versa sunt inmédiate.—5. BM, habent concordantiam mediante praedes»
tinato, nam.—6. BM. ad ea quae.
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contrarietat es cor lobjet à concordansa ab perfecció e

la potencia de S. ab inperfecció.

3. Predestinació es comensament de franc àrbitre qui

es' sa creatura, e per asò es inpossíbol que predestinació

qui es a. sia contra franc àrbitre; e lo mijà per lo qual

hom predestinat esdevé a asò a que es predestinat, es lo

franc àrbitre qui es en e. i. n. r. contra U. Z.; e la fi

es la perfecció de la cambra de i saviea justícia ;. |[ Ésser

creat es comensat e a. es comensament, e lo comensa-

ment de la privació de ésser creat es lenclinament que

Iens creat à a so d on es creat, so es no ens* qui ab privació

se cove, en la qual 3 era ans que fos creat; e lo mijà de

ésser e privació es lo segon actu, cor per aquell se fa lo

luynament de ens e de privació en generació, es fa 1 acos-

tament per corrobció; e la fi es segons que lo segon actu

mou Iens a ensús per generació tro aja sa perfecció, oi

mou a enjús^tro que sia en privació. |[ Predestinació es

comensament de ésser creat, e lo mijà es 1 ésser creat sobre

lo qual se seguex so que sab predestinació; e asò metex

se seguex de ésser perfecció, cor en tot ens creat comensa

enans ésser que perfecció, c perfecció que inperfecció;

e lo mijà es so per que Iens té a sa perfecció, so es a la

causa final per la qual es creat. On, con asò sia enaxí,

doncs segons que avem dat exempli en les cambres da-

munt dites con hi entra lo triangle vermell, se pot enten-

dre con entra en les altres cambres de X.

4. Predestinació à concordansa ab majoritat e franc

àrbitre ab menoritat, cor predestinació es a. e franc àr-

bitre es creatura; mas cor franc àrbitre à concordansa ab

a. en quant es sa creatura, e à concordansa ab predesti-

nació, en quant e. francament pren a. U. y. per objet, e<

à concordansa ab justícia qui es 3.., per asò à egualtat

cnfre la influencia que predestinació enfíuex en lo predes-

I. BM, quia liberum arbitrium est.-2. B, ad níchilum : M, ad non ens.

— 3. BM, in quo.

—

4, BM, deorsum per corruptionem.— 5. BM, et quia.
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tinat que influex, e la justícia, en la qual influencia es

egualtat' per la qual e^ està francca enfre U. y. Z.; e asò

metex se seguex de í. n. r. H Ésser e majoritat se con-

corden, e privació e menoritat, e privació de mal e majo-

ritat se concorden, e privació de bé e menoritat se

concorden, e la egualtat està per mijà, so es per la

cambra de mèrit colpa;. |[« Major concordansa à pre-

destinació ab majoritat que ens creat, e la egualtat de la

majoritat e menoritat està per mijà, so es per duració, cor

aytant dura en glòria Iens creat, con a. On, con asò sia

enaxí, doncs segons que avem en les cambres de x. mès

lo triangle groc, pot ésser mès, per aquells comensamens

metexs, en les altres cambres mediate o inmediate.

5. Afermar predestinació es segons raó negar franc

àrbitre, e afermar franc àrbitre racionalment es negar

predestinació; e cor reyalment cove ésser predestinació e

cove ésser justicia, per la qual cove ésser* franc àrbitre

reyalment, per asò en n. r. es formada dubitació, la qual

dubitació es per inperfecció de n. T. en la raó, e la

qual dubitació esdevé en privació con la Q. inmediate

aferma ésser la cambra de L?.^y'®í^.lM?*''9!?J e la i. nega

que en la cambra sia contrarietat per la cambra de i Pr.^~

destinació fran^ H*Afermar ésser la cambra

^^ L'T'i^rí* *^°'P.? J ** afermar la cambra de
: Pr®^!®®*!"

nació ésser i e la cambra de i
perfecció justícia ;, e

aquesta afermació es reyalment de necessitat; e la dubi-

tació està en la raó en qui S. per n. r. oblida e innora e

desama la necessitat de les cambres damunt dites. On,

segons que avem dada regla del triangle negre en les cam-

bres damunt dites, pot ésser entesa la regla segons la qual

lo triangle negre entra en les altres cambres de x.

I. BM, intcr influentiam praedestinationis et influentiam justitiae

(A, que influex e la justícia, potser e que influex la justicia) quas homo
praedestinatus recipit, in quibus etiam influentiis est illa aequalitas.—

2. A, tense catdtró,— 3. B, conseruetur.— 4. A, iense catderó.
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24. Ve la cambra de \x. y.

lUsTA cambra significa la manera segons la qual t. se cove '

per la cambra, discurrens f . g. per los angles de la t. e

metens aquells per la cambra, per entenció densercar con

y. està creatura c obra per les cambres de la x., siguent

la disposició dels triangles, * a donar conexensa de a. e de

ses cambres a la e.

2. Aytan con es gran la differencia de predestinació

franc àrbitre, es gran la y. qui es en la differencia, cor

si no ó era, seguir sia que la differencia fos estant en

Z.; e aytant con es gran la differencia e la concordansa

de predestinació franc àrbitre, es gran la y. On, con asò

sia enaxí, doncs covés de necessitat que la contrarietat

qui es de predestinació franc àrbitre, sia en la raó de C.

c per la concordansa 3 sia en reyalitat, per so que la con-

trarietat c z. se concorden, e la reyalitat c y. se coven-

gucn. |[ En la cambra de Lesser pri>^c^^ e de : P^r*
feccïó inpérfécció

|
e de fn^èrít coípà I &c., à la y.

concordansa ab ésser perfecció mèrit &c., e la z. ab

privació inperfecció colpa, se cove; e cor y. en major

quantitat se cove ab la X. que la z., per asò à major dif-

ferencia e concordansa enfre X. y, que enfrc X. Z., c la

differencia e contrarietat de x. Z. es major que de X. y.

On, con asò sia enaxí, doncs segons esta regularitat * es de-

mostrat con lo triangle vert decorre per la cambra de iX- y•i

3. Si predestinació es contra franc àrbitre, se seguex

que ésser sia comensament de privació, e perfecció de

inperfecció, c mèrit de colpa, con sia cosa <(que> la per-

fecció de franc àrbitre sia a. qui es predestinació, qui

es una cosa meteXja ab justicia qui à dat comensament a

I . Pofíer decorre : BM, intrat.— 1. BM, triangulorum ipsius .t.—

•

3. B. et concordantiam,— 4. BM, regulam.
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franc àrbitre; e cor es inpossíbol que negú contrari sia

comensament de son contrari, cor si ó era, .j.* metexa fi

seria mijà a moltz contraris, per asò ec demostrat con per

lo triangle vermell es demosti'ada la cambra de :

'*•y*'

litat franc àrbitre
. |[ Subposició mediate'y. n. es

comensament de demostració mediate e. !., e per asò

es la subposició comensament, e la demostració es la fi, e

la y. n. e. i. son los mijans per los quals la y. de n. se

transfigura en la y. de e. 1. mediate lo triangle vermell.

4. Inmediate es e. major en reyalitat con b. C. d*

prenen per objet la cambra de
i

P'*®*^®stinació perfec-

ció
I en .j. temps e en altre temps prenen per objet la

cambra de ;

perfecció franc àrbitre
;^ que no es con

mediate b. C. d. prenen per objet la cambra de
; pr^''.

destinació franc àrbitre i per la cambra de i
®ssèr

privació
; e per asò en la raó à la menoritat concor-

dansa ab z., e en la reyalitat à y. concordansa ab majo-

ritat; e la egaltat de ésser e reyalitat es en major y., e

egualtat de ésser e privació es en menor y., per la qual

egualtat menor se transforma y. menor en z. en la cam-

bra de
I

privació raó J, per la qual transfiguració' se

forma la cambra de I
ciubitac|ó menot•i^^^^^^ contra la

cambra de i afermació majoritat i qui demostra per lo

triangle groc la cambra de
\

predestinació franc ar-

bitre i, segons que damunt es dit.

5. Ans que sia la afermació de y. ni la negació de

Z. cove que f. g. descorren per totes les cambres de X.

temptant segons qual cambra o cambres se cove la afer-

mació e3 la negació, discurrens f. g. en aquella temptació

per les cambres de t., concordans afermació ab e. e ab

majoritat, e concordans-* negació ab i. e ab menoritat, e

concordans dubitació^ ab n. r. qui ab privació se cove-

nen. On, con asò sia enaxí, doncs per esta regla es signi-

I, M, mediante pa»im.

—

2. BM, transformationem.— 3. BM, v«J.

—

4, A, concordans e.—5. A, e dubitació.
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ficada la art segons la qual ab lo triangle negre es trobada

la y. en la x.

25. De la cambra de
j
x. z. I

JlÍn X. es la cambra de ;
potencia ob^^ Ja qual po-

tencia pren lobjet ab z. adones con la potencia racional

obra contra la final entenció per la qual a. la à creada,

o con la sencitiva, qui es per ' la influencia de la racio-

nal e per la recepció de la vegetativa, es desordenada

a ésser pres» lobjet ab y., axí con lome malaute qui à

openió que les coses dolses sien amares, la qual openió

es en z.

2. Differencia es enfre la potencia racional e la sin-

citiva e la vegetativa;' cor la racional es creada ab les

.Ij." * potencies per so que aja estes cambres L®^.®.^.H.•.Y.'.j

lí". H* '^•
i; ^ Í2 sincitiva es creada influencia qui ix de la

racional en la vegetativa qui reeb aquella influencia; e de

la acció e la pasció resulta la sincitiva, qui es espècia

avent los .v. seyns per so que prena los objetz sensuals

als quals es sobjecta la potencia vegetativa, qui es resul-

tada de la conposició dels elemens, segons que apar en

la elemental figura; e es la vegetativa, per la influencia

de la racional, moguda en la sincitiva a pendre los objetz,

en quant la sincitiva conté delia per manera de generació,

quis fa de la sincitiva en la recepció de la vegetativa. On,

con asò sia en axí, ergo segons que es la concordansa en

les .ijj. potencies, està la y. contra la z., e segons que

en elles es desordenat lo triangle vermell, està la z., la

qual z. es diversa segons la divercitat damunt dita.

3. La potencia racional es comensament de la sinci-

tiva; cor en sa influencia es creada, e ella, enfluent sa

I. BM, quae proptcr.— 2, BM, ad accipiendum.— 3. A, negatiua.

—

4. BM, cum duabus alh's.
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vertut, ' enfluex la sincitiva en la vegetativa on es la rayl,

per manera de recepció, de la sincitiva, per* aquella rayl

generable, de la qual vegetativa son comensamens la ra-

cional e la sincitiva, dementre que es la participació de

totes .iij. les potencies, e la sincitiva es lo mijà en lo qual

es la fí qui es dels .v. seyns de la sincitiva on se forma z.

qui es absència de y. con la vegetativa es desordenada a

reebre la influencia de la racional, e en la rayl que à en sí

de la sincitiva,^ à inperfecció; per lo qual desordenament

la sincitiva pert alcun dels seyns on se forma z., axí com

seguetat^o cadarn o sorditat o malaut gustament, per qui

la sincitiva defall a pendre los objetz qui ab y. se covenen.

4. Majoritat à concordansa ab la potencia racional,

e menoritat ab la vegetativa, e en lo mijà de la menoritat e

de la majoritat estaria potencia sincitiva; e per asò es la

Z. major en la .j.' potencia que en lautra, cor en aquella

potencia on y. mils se cove, es la z. major con ne priva la

y.; e la egualtat de la potencia e del objet se cove, se-

gons que z. pot ésser major contra lo pus noble objet

que contra lo menys noble, segons que z. contrarieja y.

pus fortment en la pus nobla potencia e en lo pus noble

objet, que en lo meyns noble.

5. La potencia racional aferme o nega o dubta per

e. í. n. r., e la sincitiva per los .v. seyns, e la vegetativa*

per les .iiij. potencies qui son de sa entitat, so es apetetiva

digestiva retentiva dispulsiva; enperò melaforice senten esta

locució 7 del triangle negre en la sincitiva e en la vegeta-

tiva. On, con asò sia en axí, doncs segons quel triangle ne-

gre està en les .iij. potencies per lo triangle vert groc e

vermell, es la z. en los objetz que les .iij. potencies pre-

nen; e asò metex se seguex de y. en la cambra de .^. Zr..;*

I. BM, creatur (M, causatur) ... et ipsa potcntia rationalis influens

suam virtutem in sensitivam.

—

%. BM. a sensitiva, quae receptio est per
(potser de la sensitiva <Ca qual »ec<pció es> per).— ^. B, et in radice

que est scnsitive —4- BM. per caecitatem.— 5. B, sed medium ... est in.

—6. A, negatiua.—7. BM, quod dictum est.
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|[ Donada avem doctrina con la t. entra en la cam-

bra de ; PO*®"!-'^ 9l?Í®!^.;/ la q"»' doctrina es comensa-

ment rcglat con per ell om sapia metre la t. en les altres

cambres de x. per la cambra de :
x. z.

J; c cor aquesta

Art es de universals comensamens e esquiva prolixitat, per

asò avem esposta la cambra de i'^• z. sobre la cambra ' da-

munt dita, a demostrar con en esta Art .j. comensament

ix d altre, e con los uns comensamens mostren los altres.

26. Ve la cambra de \ y. y.

OsTA cambra significa en qual manera f . g. descorren

ab y. per les cambres de a, S. t. U. X. e per les cam-

bres de la elemental figura e dels comensamens de theo-

Icgia filosofia e dret, menbrant f. e entenent g. con en la

cambra de ' ''O'^®* ''P"®* 1
qui es significada en la figura

demostrativa per la cambra de s^. a.
j, es y, a. qui crea*

y. qui es creatura e obra de creatura, bonificant bonea

per bonificar e bonificant lo bonificat, qui es creatura, y.'

qui es obra de creatura; e asò metex se seguex de les al-

tres cambres de a. e de s. t. U. X. &c.

2. Differencia es enfre y. e y , cor .j.* y. es ens

creat, altra y. es aquella qui resulta de la obra que la e.

à en lobjet que pren ab y., altra y. es aquella qui resulta

de I. U, Z., altra y. es aquella qui es per n., e altra es

aquella qui es per r.; e asò metex se seguex en diversitat

de nombre, cor en lo temps que es y. per e., no es la y.

que e, à aúda en altre temps e en altre objet. *On, con

asò sia enaxí, doncs segons que avem dat exempli de y.

en la .j. angle del triangle vert, se pot entendre la concor-

1. BM, per cameram.— 2. BM, .y. est .a. quod creauit.— 3. BM, bo-

nitate per bonificaré bonificante .y. quod est creatura, et in ipso .y. quod
est creatura bonificato (B -ta) bonitate bonificante .y.— 4. B, in alio

tempore habuit pro objecto.
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dansa qui es cnfre .j." y, e altra; c la contrarietat del trian-

gle està en la concordansa que .j.* y. à ab altra contra z.

3. Segons que y. està en lo triangle vert, es signifi-

cat con està en lo triangle vermell, siguent la disposició

del triangle groc; cor la y. qui à concordansa ab majoritat

es comensament de la y. qui ab menoritat se cove, axí

con la y. en qui està e. es comensament de y. en qui

està i.; e la y. qw es resultada per la influencia de la

potencia en lobjet, es lo mijà qui es enfre la potencia e

lobjet, per lo qual mijà es moguda la y. qui està en lo

comensament, e enfluex per aquell mijà sa vertut per tal

ques transmut en la y. en la qual se cove estar la causa

final, axí con f . qui forma en menbrar y. per so que esti

y. en menbrant tan longament tro que b. aja y. en men-

brat e C. en entès e d. en 'amat.

»

4. Segons que y. està en lo triangle vermell, està

en lo triangle groc; cor, en axí con cadena,* s encadenen e

s.enlassen los uns triangles en los altres. On, per asò es

manifest que la y. qui es estant en la u. blava> à concor-

dansa ab majoritat, 3 con sia la u. blava per la final enten-

ció, segons conparació de la y. qui està en lactu simple

de b. C. d. qui es mijà per lo qual passa la y. de b. C.

d. en la u. blava; e la egualtat de .j.* y. ab altra està en

b. C. d. e en e. e en u. blava &c., segons que I triangle

vermell e negre per lo triangle vert si coven^en)>.

5. y. es afermable e z. es negable e dubitació es

sotzposable, e per asò està y. en tot lo triangle negre

per e. i. n. r., segons la disposició de los altres trian-

gles; e d asò no cal donar exempli, cor en la participació

dels triangles apar manifestament a aquells qui delís sa-

ben usar per e. í. n. P. , siguents les regles d esta Art e

de sos comensamens.

1. B, habeat .y. inmemoriatum et.c. intellcctum et .d. indilectum.

—

2. BM, sícut annuli catenae simul concatenantur, eodem modo.— 3. BM,
afegeixen et .y. simplex existens in .e. habcnte .u. lividum habere con-
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27. "De la cambra </e i y- z.

JL^o triangle blau es de a. creatura operació, en lo qual

triangle cove metre y. Z., segons la regularitat ' dels altres

triangles, per so que sia demostrat que y, es creatura e

obra de a, e de creatura, e que z. es absència de y.

e enclinació de ésser a no ésser per obra de creatura

contraria a y.; e dasò no cal donar espirament, * cor

en lo mesclament dels triangles e en lo descorriment que

f, g. fan per les cambres o per les flors d esta Art, es

manifest.

2. Differencia està enfre y. z.,'Ja qual differencia

es ens estant en aytan gran quantitat con es la contrarie-

tat qui es enfre y. Z.; e cor en alcunes coses an concor-

dansa, so es assaber, en inperfecció e en U. vermella, la

qual es en y. e en z. en home peccador, e*per asò es

Iens qui es en lur concordansa menor que Iens qui es en

lur contrarietat.

3. En la r. està pus fortment la cambra de Ly'^rJ

per lo triangle vermell que en e. i. n., e per asò passen

y. e z. per moltz mijans ans que sien simplament en

e .i. n.; cor en O. es absència de b. f. per la presencia

de k., e per asò la absència de b. f. e la presencia de

k. son comensamens con <en> y. sia en privació e., * e z.

i sia en actu, e per asò z. es comensament de la privació

de y. en e.; e asò metex se seguex de p. q. en e. e en

i. n. On con asò sia enaxí, doncs a contrari seny es

denotat com y. es comensament de la absència de z., e

lo mijà està en lo sobjet, so es la r., en la qual es feta la

transmutació quis fa de y. en Z.^ e de z. en y. per e. i.

cordantiam cum minoritate, maxime.— 1. BM, regulam.—-a. B. expertri :

M. exempüricare. - 3. B, .u. et .z.—4. BM, manca ta copulativa.—5. BM,
quomodo .e. habeat .y. in ptivatione.— 6. A, de .y. en .y.
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n., enaxf con se fa de los elemens per los individuus de

les espècies, e la fi es que la y. destrua z. e la z. la y.
per e. i. n.

4. y. à concordansa ab majoritat e z. ab menorttat

per so cor y. e eser, qui ab majoritat se cove, ' an con»

cordansa, e z. e privació, qui ab menoritat se cové,'an

conveniència; e la egualtat de y. z. està en so que y. e

Z. son en U. vermella, estant veritat u. vermella ésser

en alcun home qui per aquella u. està en z.

5. La y. qui es contraria a z. manifesta z., mani-

festant y. sf metexa, e la z. amagant sí metexa amaga y.;

e per asò covés afermació ab y. pus fortment que nega-

ció, e ab la obra de z. se descové afermació e negació, e

per asò de sa obra resulta dubitació, la qual dubitació es

destruída en esta Art con la y. es ab e. e la z. ab i.*

destruens r.

28. De la cambra de \z. z.

Cn esta Art es regla general con t. sia mesa en cascuna

cambra d esta Art per tal que z. sia objet de í., e cor

.).' Z. significa altra z. en lensercament, per asò significa

la cambra de I
Z. z. : que en ella sia mesa la t. On, nos

primerament metem en la cambra lo triangle blau e puxes

los altres triangles, diens^que a. no es creador de z. qui

ab U. vermella se cove contra u. blava, ni creatura no fa

Z. de sa entitat ni natura, cor si ó faia, seria z. alcuna part

de creatura; mas cor alcuna creatura es contra la ordena-

ció de a. e de sí metexa per u. vermella, per asò ix z. de

sa obra e nex Z- de la desordenada obra de creatura.

2. Differencia està enfre z. t Z-, axí con la z. qui

es en ésser home ase, lo qual ésser es z.> la qual z. ab

1. BM, convejliunr.—j. BM, existit in .c. et .z. in .i.— 3. BM,
igitur secunduni triangulum lividunt dicendum «st.

Ast- Taula • 7
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y. à concordansa; altra z es aquella qui es objecta a la

e. abitualment con i. à per objet y., la qual e. i. estan

en la cambra de ;
ínperfeccló coipai; c la concordansa

de z. e z. està en la e. i.; e asò metex se seguex de la

diversitat de z. e z. per U. vermella e per n. r, e per

les altres coses senbians a aquestes, en les quals se con-

corden z. e z., segons que damunt es dit, o en ques

contrariejen, axí con la z. qui ab u. y. à concordansa,

qui es contra la z. qui ab u. vermella se cove.

3. La z. objecta ' a la e. es comensament a la z. ob-

jecta a la i., cor la e. mou la I. e la b. C. d. mouen e.

per la cambra de ;
franc àrbitre coípa I, c la z. qui

comensa en n. es comensament a la z. qui es en e, i.

adones con e. i. son en z. per conseqüència de la z. qui

es en n., axí con lome qui es creent per z.* contra a.

qui à i. contra U. blava; e lo mijà qui es enfre .j.* z. e

altra, es lo sobjet' per que z. es moguda de .j.» espècia

en altra, so es de e. en i. e de i. en e. e de n. en e.

&c.; e la fi per que es z. es per so que destrua y. e que

do forma de ésser en sí metexa, ab lo qual ésser se dcs-

cové en quant z. ab privació à concordansa.

4. Segons que per lo triangle vert vermell e negre

entra z. en lo groc, es .j." z. major que altra e es .j.* z.

egual ab altra, ^ axí con la z. qui es pus luyn a y., qui es

major que la z. qui es pus prop a y., <e on major es z.,

menys conté de ésser e més conté de privació; e la egual-

tat qui es enfre .j.* z. e altra es en e. con b. forma en

e. aytan fortment z. con d. o con c., e de converso.

5. En la r. à tan gran acostament .j.* z. ab altra,

quen resulta dubitació contra afermació e negació; mas

con e. recobra ses partz de r. e la í. ses sues, e asò me-

tex fa n., e la r. e$ en privació, adones^ es destruída la

I. A, abjecta.— a. B, in homine crcdcntc in .z.— 3. B, objccíum.

—

4. B. afegeix : est autem quoddam .z. majus altero.—5. B, quatn ab illo

(.z.) quod est minus.— 6. B, tunc priuatur .r. et. .
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dubitació, discurrfns f. g. per les cambres d esta Art per

entenció de destruir la r., en la qual destrucció son en-

formades ' la afermació e la negació qui * prenen per objet

la diversitat qui es enfre .j.* z. e altra per tal que i. sia

contra z. e que e. aja y.

|[ Fenida es esta segona distincció on son reglades

e condicionades les cambres de la .ix.* figura, on ^ avem

exemplificada <^la)> art e la doctrina segons la qual hom
sapia metre la t. en les cambres, discurrens f. g. per les

cambres d esta Art, per les quals se mouen f. g. al objet

d esta Art, lo qual es la tersa distinció conseqüent, la qual

es a conéxer e a amar a.

I. BM, formantur.— a. BM. qute ./. g.— 3. A. e con : BM, et in

(|ua ctiam denotantur.





•5Í £J* ^' ÍJS í»°aji Í^ÏSSï^ iSS iïí^i^ 4Í i|»^
w^w ^\. jf^ Jí^ Jí>. J|w ^1^ ^fw Jíi. Jí>, jf, Jt* Jí^ ^ Jt- "^ ^1^ "^ <4«'

Comensa la tersa distincció qui es

De entenció

^OR aquesta distinció es de entenció, cove prime-

rament dir con entenció es en .i).** partz, so es

fi^SS^ assaber, primera entenció e segona. La primera

entenció es la causa final, e la segona es so qui sà a la fi;

la qual segona entenció se concorda ab comensament e

mijà, e la primera entenció ab la causa final à concordan-

sa, e per asò la primera entenció à concordansa ab majo-

ritat, e la segona entenció ab menoritat se cove; per la

qual majoritat e menoritat se mou lo comensament a la fi

per lo mijà. On, con asò sia enaxí, doncs lobjet d esta

Art es la fi, la qual es conèxer e amar a., e la segona

entenció està en los altres térmens d esta Art, segons que

ab ells se cove.

|[ Esta distinció es departida en .xvj. mous, los quals

poden ésser mogutz per los .ij. sercles de la .ix.* figura a

formar les cambres d esta distincció, segons que si formen

les altres cambres de la segona distincció. E los .xvj. mous

son aquestz: menbrar, entendre, voler, creure, contemplar,

atrobar, endressar, preicar, espondre, soure, jugjar, mos-

trar, disputar, consellar, acostumar, sanar. Per aquestz
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.xvj. mous descorre esta distincció; e moltz d altres mous

se seguexen per aquestz en la Art, los quals, segons que

daquestz darem exempli, poden ésser enteses segons la

doctrina de la Art.

I . Menbrar

JK saber menbrar segons art se cove que f. g. descorren

per les cambres d esta Art, e primerament en la cambra

de :
aygua terra i; cor la b. à concordansa ab secor per

concavació e ab fredor per restreyniment, c per estes

.ij." qualitatz poden en b. caber moltz particulars on se

forma 1 universal, en lo qual g. C. atroba' so que demana

la d.; e per asò malencolia dona major subtilitat* que

neguna de les altres conpleccions: doncs bona cosa es con-

cordar la b. ab la sua conplecció, la qual concordansa es

significada en la ordenació de la cambra.

2. Per les cambres de j
a. s.

;
jS-

.?.'.: ** significada la

regla per la qual hom sapia menbrar; cor la primera cam-

bra significa con s. menbra les cambres de a.^ e la segona

cambra significa ab qual espècia S. deja menbrar aquelles

cambres; cor menbrar b. aquesta doctrina es per in-

fluencia de a., per la qual a. mou^b. a molt altament

menbrar, c dona la altea de b. vigor a la c. d. per qui

b. puja menbrar a.; e la segona cambra significa con b.

en la n. r. se deja reposar, cor per massa menbrar es

b. destruable.

3. La cambra de
i

s* *. j significa con ans que b.

menbre, dcscorra f. per t. sens h. per so que volen-

tat no do enbargament a f., e que la f . mcscle los trian-

gles de t. per so que sen pusca formar y. a la e., e Z. a

la h.; e 8i la formació es enpatxada, cove que f . se trans-

I. 3M, In quo .c invenU — s. B, recolentíam.— 3. BM, movetur.
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íigur en k. e g. en I. e h. en m. per so que nos

corrompa la memòria e que sa vertut sia conservada en la

n., en la qual estiy potencialment; cor moltes vegades

sesdevé que con b. no pot menbrar e la d. vol que men-

bre so que no pot menbrar, que la b. sen destru, per lo

qual destruiment se pert sa vertut en la n.

t. z. es4. Per les cambres de ;S.u.
i
js. x.i is. y

significat con hom sapia'' menbrar, so es assaber, que per

U. sab S. menbrar con b. menbra u. blava e f . menbra

U. vermella, con sia cosa que en aquell menbrament se

covenga lo triangle vermell ab d. h.; mas con d. ama u.

vermella e h. desama u. blava, adones es enversat lo

triangle vermell, per lo qual enversament es enversada la

8. en son menbrar e no sab menbrar.

5. Per j
s. X.

i

es mostrat con s. menbre les cambres

de X., amant d. so que si cove e desamant h. so que si

descové, descorrens f . g. per les cambres de X. ab les

cambres de t., cor per aytal descorriment aura C. subti-

litat, per la qual b. pujarà menbrar la subtilitat de C.

6. Per i ^^y-
I
e per i s. z. j es manifestat que y. es

raó con b. pug, e cor z. es escuritat de b. e cor h.

desama z., adones' b. h. pujen en alt grau la S. a men-

brar, e la m. ama so que b. f. no abasten a menbrar, e

per aquell amament à la m. apetit con k. se transmut en

b., per lo qual apetit se fa la transfiguració de k. en b.

e la b. puja al grau la e. en que era la n. On, con asò

sia enaxf, doncs de grau en grau puja b. qui n^ sab men-

brar per la doctrina damunt dita.

fjfi

I. B, omet aquesta cambra.— a. A, sapa.— 3. BM, iddrco.— 4- B,

illi qui : M, in illis qui.
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2. 'Entendre

J\ dar doctrina con hom sapia entendre, se cove formar

estes cambres: i
foc terra M a. s. M s. s. i

i s. t. M s. u.i

\*r.^:i^ i?/:.YrJ I.?'.?.:!» P*''' '" quals cove descorre g. e se-

guir lurs condicions. Cor per la primera cambra es signifi-

cat con C. es purificant sa obra per calt e per sec, cor per

la calor distinsionega .j.* cosa d altra, e per secor buyda

lo sobjet' e atrau a sí e omple sí metex e la b.; e per asò

està en lo front, en lo qual es pació per sobre calor e

secor on se destru la b., qui per secor ab la C. se cove.

On, con asò sia enaxí, doncs cove que qui vol saber*

entendre subtilment, ^ que sapia atrempar la cambra de

i foc torra i.

2. Per la cambra de I ff^*
&. j es denotat con g. des-

corra per les cambres de a. ab la t., sotzposant m. so

que ama, per tal que e. pusca aver les cambres de a.

per les quals C. à influencia a pujar; cor con m. desama

en lo comensament subposició, adones C. pert lo mijà

per lo qual no pot« venir a la demostració, e es enaxí con

lo foc qui no pot passar a laygua sens mijà; e si la sub-

posició es contra a. e ses cambres en la conclusió, con-

vertescas m. en h. contra la subposició, e la d. am lo

contrari de la subposició per so que c. aja y. en les

cambres de a.

3. La cambra de i^^. s. j significa con S. deja enten-

dre a vegades per c. a vegades per g., a vegades deja

innorar per formar n. r. en quis conserva es reposa

lenteniment con la b. d. f. g. li defallen; e per asò C.

deu entendre a vegades que entén con es e. en actu, e

a vegades deu entendre g. que no entén con es n. en

I. B, objíctum.— 1. B, omet aquest mot.— 3. A. repeteix cove.—4. M,
per quod posset.



Art Dbmostkativa 105

actu; e per aquesta regla ]a C. sasubtila a entendre e gar-

das' de )a sencítiva potencia e de la ymagenativa que noi

destruen ni] fassen rudi per més entendre en los objetz

qui son de lur natura, que en los objetz entallectuals, en

los quals C. pot pus autament entendre que en aquells

qui no son a ell tan senblans en natura.

4. Per la cambra de
;

s* t.
; se mostra con s. decorra

per los triaifgles de t. per so que prenens aquells per

objetz sapia entendre e que sasubtil a entendre; cor per

lo triangle blau pot entendre con tota cosa cove ésser o

a. o creatura o operació, e per lo vert sapia diferensiejar

e concordar e contrariejar, e per lo vermell sapia* comen-

sar e pendre mijans e transmudar de .j. mijà en altre per

so que pusca venir a la fi, e per lo groc sapia conèxer

qual 3 objet es major o menor ni egal, e per lo negre sabrà

afermar o negar o dubtar; e per totes estes coses aurà«

S. regla e art a entendre: cor enaxí con lo pagès qui i

cavayl e noi sab cavalcar, ehaxí s. sens la t. à enteni-

ment e no sab entendre.

5. Per
i

*• '^•
: es demostrat con 8. sapia entendre,

donant u. blava per objet a la d., e la u. vermella a la

h., e segons que u. à ses cambres, descorra S. per elles

per conservar a la d. la U. blava e a la h. la U. vermella; e

cor en aquesta regla es a. aujutori < e es la S. en la via per

la qual es creada, per asò la C. g. pujen entendre en tant

alt grau, que sens la doctrina damunt dita noy porien pujar.

6. Per la cambra de i s.'.^'.J ^^^ C. entendre altament

en X. con entén la cambra de ipredestíneició franc ar-

''í*r®|» *" '* <ï"»l entén c. que entén ésser perfecció e

entén que no entén tota la perfecció de la cambra la qual

ama n., e per laut enteniment que S. à en C. e per lauta

volentat que à en n., sab molt subtilment entendre en les

altres cambres de X., discurrens per elles ab la t.

I. BM, tamcn praccavendum est.— 2. A, sabia : BM, sciet (ric in ce-

Iens).— 3. BM. quod et quale.—4. BM, habct.—5 .BM, adjutor ipsi .s
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7. En la cambra de 1.?. y. ! es atrobat ' con 8. enserca

y. On, con la b. remenbra aquella cambra e segons

aquella senforma C. a ensercar y., adones està C. en

molt gran subtilitat en la y. que entén, e con C. no pot

entendre, recorre a la r. e .remou ses partz d aquella r.

per so que montiplic e., e si per la destrucció de r. la

C. no pot atrobar la y. que enserca, transforma s e. en

n., la qual n. no descreu so que e. no pot entendre,

entenent C. que tot so qui no pot ésser entès no es ne-

gable ni descreible, cor si ó era, possíbol cosa seria que

C. pogués entendre totes coses en qual que temps ó voI«

gués e.; e asò es inpossíbol.

8. En la cambra de
;
^. z. ! es significada la doctrina

de entendre, cor lo mesclament qui es fet dels triangles ó

enseyna en aquella cambra; e per asò qui vol entendre

subtilment la z., recorra a aquella cambra e do z. per

objet a la h. per so que y. a la d. sia objecta, e per tal

que los objetz sien pus prop a les potencies de S. meta Is

S. sovén en ses espècies: cor, cnaxí con* los elemens, on

pus freqüentment entren los uns enclòs altres, pus leuge-

rament se fa la digestió es forma lo subpòsit que conponen.

Voler

Q.UI ama aver doctrina con sapia voler, seguesca so que

signifiquen estes cambres: It* 9•nf95r :?®r; •^• ®'.*•.4•?f•.y•.?•:*

:e. a. u. y.: \. u. z.| im. a. u. y. z.i. Cor la primera cambra

significa con f. g. decorren tan longament per ella, tro

que pusquen ésser formades les altres cambres; e ^ per la

cambra de [j^oc a®rj pot f. menbrar e g. entendre con

a voler se cove que lo cor li sia sobjet, cor ab la cambra à

concordansa, latrempament de la qual cambra se cove per

I. BM, sciendum est.— 2. BM, quoniam in quantum (M, -to).

—

3. A, e.—4. A, : a. s. t. : u. x. y. z. ; : B, : a. s. : t. u. x. ; y. z.
;

— 5. A, cor.
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atrempada humiditat e calor; e per a. es demostrat con

b. menbre e C. entena les cambres de Q,. per tal que la

d. sia exalsada en amar 3,. e ses cambres; e per S. es

denotat con e. sia en la segona cambra e i. en la tersa

e m. en la quarta, la qual m. am a. U. y. e desam'

U. Z.; e la t. signiBca con f. Q. descorren per ella per so

ques pusquen formar la primera cambra e la segona e la

tersa; e la u. significa que d. am la u. blava e h- desam

la vermella; e la X. mostra con d. am aquelles cambres

de X. segons justicia, e h. desam colpa privació e inper-

fecció; e la y. significa que es objet de d., e la z. de h.

On, con asò sia enaxí, doncs segons la regla damunt

dita es significat en qual manera hom pot saber la art per

la qual sapia usar de sa volentat, discurrens f. g. per la

primera cambra, per tal que la volentat aja ordenat voler

en les altres cambres. E sí la f. g. an negú enpatxament

a descorre per la primera cambra, cove que recorren a

les cambres quis conponen dels .iiij.* elemens e de a. S.

t. U. X. y. Z., e segons les condicions d aquelles cove

f. g. descorre per les cambres de a. e puxes per les

cambres de 8. t. U. X., e asò tan longament de temps

tro que la volentat aja perfet actu d amar.

4. Creure

Les cambres de iaer ayguaj
iJ'?.•..*r.H•.y•..:' s'go'fiqu*"

en qual manera hom deu creure. Cor la primera cambra

significa que C. no pot entendre con es acupada de moltz

objetz diverses amatz quax^ egualment per la d., axí con

la fleuma-^qui es de tan grossa matèria que per la fredor

que la restrín e per la humiditat de laer^qui la omple, no

hi pot caber lo triangle vert o vermell; e per asò son los

I. M, diligit ... odit.

—

i. B, terra .u. y.— 3. B, quia : M, omès.—
4. B, flamma.— 5. BM, no tradueixen de Iaer.
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homens fiaumàticz de rudi engfn e son tardívols e prenen

per objet moltes espècies sotz .j.* espècia innorantment;

e per asò forma s la segona cambra qui significa que n.

deja creure so que C. no pot entendre de a. U. y., ^

que m. am a. sobre so que C. no pot entendre, e que'

n. en U. aja universal volentat a bo qui ab u. blava

s

cove, e que desam universalment ma) qui ab U. vermella

se cove; e asò metex fassa de y., so es assaber, que am

y. sobre C. g.

2. * Qui vol fortificar sa creensa contra dubitació o

temptació recorra a les cambres de i^;,^-,] L®"..?"! L.®' í*.
j

i

S.U. M s. X. i
i s. y. J i

s. z. i c entena en aquelles so que

hi pot entendre: per aventura transmudar sà sa n. en e.,

e si no 6 fa, fortificar sà en 3 la regularitat de les cambres

damunt dites.

«

,í# 5. Contemplar

J\ contemplar home la a. cove que f. g. descorren per

la cambra de í^* ^j per tal que, segons la regla dels trian-

gles, la e. descorra per la cambra de i
*• *• J e la h. per

la cambra de i u. z.
; e la m. sobremunte d. en amar a.,

e que per la cambra de
: ?r !^'.: ^'^ destruida la r. per so

que no sia, en la contemplació, en absència la cambra de

: X. X. i ni de
j
y- y^J.*

2. Per lo discurriment que f. g. fan per la cambra

^« !*•"'•
i
remenbra b. la cambra de i a. a.

J,
per la qual

entén C. con la cambra de
;

J"'?"®'*^?"®^; ** per totes

les altres cambres de a., e de converso; e per asò es molt

alta la C. en contemplar a. e ses cambres, per la qual

exaltació es molt alta la d. en amar a., per la qual altea

I. A e que? borrós : BM, etiam quod.— i. M, sense apartat.— ^. A,

fruén? borrós.—4. B, alioquin significabit suum .n. in predictarum re-

gula camerarum.— 5. BM, sense catderó ni apartat.
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devalfa h. contra lu•z•j molt Fortment; e la influencia

que a. enfluex en e. h. es tan gran, que m. sobremonta

e. h., cor tant ama m. la a., que sobre so que e. entén

de a., ama m. la a. e desama la U. Z.; e es tan gran la

auta obra de e. I. n., segons la regla de L®*.®.'^ *!"*

r. no à matèria ni forma con se pusca convenir ' ab ésser

en la contemplació; cor la e. í. M. fan tot lur poder en

aquella contemplació, per lo qual poderament de e. i. fi.

la cambra de i
x. x. I està en la contemplació ab la cam-

bra de jy•y• :, so es assaber, que enaxf con predestina-

ció e franc àrbitre son en lo sobiran grau que*C. pot

entendre enfre obra de a. e de creatura, enaxí en la con-

templació es la y. de e. e la y. de I. &c., en la pus alta

obra que en contemplació pusca estar segons la regla da-

munt dita, per la qual son natz suspirs al cor e ixen làgre-

mes en los huyls e de u. blava e de devoció contreció ^es fe-

ta a lo cor abundància dementre que dura la contemplació.

«

6. Atrobar

/\que8ta Art es per entenció datrobar los particulars en

los universals d esta Art, los quals son les cambres^ de la

Art entrant en elles la t., segons que navem donada

experiència per a. S. t. U. X. y. Z. e per la elemental

figura. On, a trobar lo particular en 1 universal se cove-

nen principalment .iij. regles: la primera es que hom serc

lo particular en la cambra o cambres, discurrens f . g. per

aquella cambra o cambres ab la i., e si no atroben lo

particular que enserquen, segons los exemplis quen do-

nam en les cambres, cove que f. g. recorren a la segona

I. B, quae (B, quod) contradicere possit.->-x. B, quando.— 3. BM,
manca aquest mot,—4. BM, afegeixen : quocirca se dat (B, cederat) et

prteparatur ne (M, ut) sit suscepta scientia inFusa a gratia ipsius .a.

discurrentibus .F. g. per .a- t. u- x. y. z.— 5. B, in cameris.
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regla, so es assaber, per les qüestions ' qui en esta Art

son determenades, cor en elles està alcuna senblansa per la

qual pot ésser atrobat lo particular en la cambra, segons

que la qüestió està en ella determenada; e si tant es que

en les qüestions no sia atrobat lo particular, cove que en

la cambra o cambrei ab qui mils lo particular se cove. sia

mesa la t. de nouo* segons les condicions e la regla en

que t. * es mesa en les cambres, denotans los particulars

dels quals donam esperiencia e exemplí en esta Art.'*

2. En lo comensament que enserques lo particular,

cove que eleges aquella cambra o cambres qui ab ell mils

se cove, e que sotzpos<^cs)> que per aquelles cambres lo

pusques atrobar; cor sens que no 6 sotzposases, la g. no

àuria vertut a ensercar lo particular ni la f. a menbrar

les cambres qui son comensamens a ésser atrobatz en ells

los particulars: cor enaxf con 1 artífex qui aparella la ma-

tèria ans que hedifíc la cambra, < en axí cove ensercar los

universals comensamens on sien atrobatz los particulars,

los quals comensamens covenen ésser necessaris,^ e cove

que sia sotzposat con per ells los particulars pusquen

ésser atrobatz.

3. Si 7 lo particular que enserques es de obra natural,

descurri la t. per la elemental figura e forma' la cambra o

cambres en la .ix.* figura, e puxes discurri la t. en aque-

lla cambra o cambres e donada la afermativa o negativa

ésserla cambra de i concordansa ma]oritat
i e de

perfecció
I
e de ;

reyàiltat potencia ;, e si lo particu-

lar es de a. tan solament, enserca aquell en la cambra

de
j

JBL. a.
j ab t. , e si es de a. creatura '" forma les cam-

bres" segons ques cove en la .ix.* figura, so es assaber, de

i.^r.®^; :..^..!^:.J &c., e aquesta regla metexa ajes'*en los

I. BM, ad quaestiones.— 1. A, la .c. de nono.— 3. A, que .c.—4. BM,
afegeixen : et haèc est tcrtia regula.— 5. BM, domum.— 6. A, necessà-

ries,—7. BM. Si igitur (sense catderó ni apartat).—8. BM, discurrat (A,

descuri) ... formet.—9. BM, attribuat.— 10. A, a. creatura tancat.—
11. BM, formatur camera.— is. BM, non dèficit.
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altres particulars que enserques, salvant a les cambres lurs

condicions, concordant a. e majoritat ésser e perfecció

<e> y., e tota hora aferma so per que' a. sia pus entelli-

gible e amable; e asò metex fé * de S. U. blava e de tot

so qui a creatura e a sa obra se cove, si doncs no sen se-

guia contradicció o alcun inconvenient qui fos contra SL.

U. y. e. i. n. e contra la regla d esta Art.

4. A ensercar e a atrobar lo particular se covenen

estes cambres: ' e. a. u. y. \ ] \. ü. z. I I m. a. ü. y. z. \, les

quals son objetz als quals ^ se mou esta Art, cor per

les contraries cambres d aquestes |e. u. z.J ;
i. a. u. y.

J

;

rn. a. ti. y. z. i es la Art novellament atrobada. On, si

tu ames atrobar lo particular, no sies rebelle ni pererós ni

dubtós ni temerós, ni esties sens raó necessària als ditz

dels filòsofs * qui an errat en moltes coses, e és forsat < a

formar les cambres qui an bona significació contra aque-

lles qui la an mala; e totz aquells particulars nega qui

tenbargaran a formar les bones cambres, qui son per e.

a esta Art objectes, contra aquelles qui en esta Art son

objectes a la h.; cor si a. era contrari a la pus nobla

e major e. e h. d esta Art, seria a. contra sa majoritat

e contra la majoritat de sa creatura, e asò es inpossíbol:

per la qual inpossíbilitat descorren totz los comensamens

d esta Art.

5. Si ^ tu sabs esta Art e seguex<(s> sos comensamens

segons que ten avem dada doctrina, sabràs atrobar per

ajuda de a. los cecretz de natura e auràs de a. S. t. U.

X. y. Z. conexensa, e sabràs atrobar e fer libres, e' sa-

bràs ensercar si en les sciensies' qui son antigues à error,

ni si aquells qui les an atrobades an aúda vera doctrina,

ni si per seyn natural aquelles an ordenades; cor la Art

I. B, affirmctur id quod per.— 2. BM. fiat. — 3. A, a les quals.—
4. JV, filòsof.— 5. BM, qui opinantes in omnibus verum dicere (B, om.

dictre) in aliquibus erraverunt. sed nitatur. — 6. BM, et sic (sente caíderó

ni apariat) —j. B, preterea : M, propterea.— 8. A, sicnsies (passim).
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aquesta te donarà regla e doctrina a correger • si en

neguna cosa an errat innorantment, et farà mes amar

iurs sciensies en aquelles coses en que no an aút desviat

enteniment.

7. Bndressar

Aquesta Art es per entenció dendressar aquells homens

qui son en error, los quals no an art ni doctrina con

venguen a veritat; cor esta Art es comuna a gentils* jueus

crestians e sarraïns e a totes gens de qual que secta sien,

e asò es per so cor los comensamens de la Art son co-

muns, » per los quals comensamens pot ésser conegut qual

poble es en veritat ni qual es en error, e es donada doc-

trina con lo poble qui es en veritat pot, per ajuda de Deu,

adur a veritat lo poble qui està en error contra veritat.

2. Si tu, home qui estàs en y. per la qual vas a a.,

vols endressar aquell home qui està en z. per la qual va a

foc perdurable, aprín diverses lenguatges e mostra ton

lenguatge, e trelada en aquells lenguatges esta Art, la

qual mostres de grat e per entenció que z. pusqyes des-

truir agradablement en aquells que vols convertir, als

quals sics amable t no terrible ni avar ni ergullós ni

niglígent ni irós «ni de vils paraules; cor per aytals viscis

es formada està cambra '. u. y. j moltes vegades.

3. A endressar los erratz se covencn estes cambres:

jèi àrü. y.
I

;i. ü. z. I i níi. a. ü. y. |. ^Per la primera cam-

bra es significat que e. menbre e entena e am a. U, y.;

per a. es significat con f. g. descorren per Ics cam-

bres de a. ab i. per so que prenguen delies tanta de

influencia e de gràcia que per aquelles sapien conèxer

I. A. correg. : BM, cognosccndi.— 1. J3. gentibus.— 3. BM, genera-

lissima.—4. BM, quos divina gratia.— 5- M, nec diligens dilectione

mundana nec injuriosus.

—

6. A. .m. a. u. y. z.
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qual poble à la e. e les cambres' sens negú inconvenient

daquelles cambres ni de 6. en U. y.

4. Per la segona cambra es denotat con í. deja aver

f. g. h contra la u. vermella e la z., la qual u. Z. ab

error se covenen, e la qual error es significada en tot so

qui sia contra la primera cambra. On, si tu, home, est

en veritat, cove que tu pusques mils formar la primera

cambra e la segona que aquell qui es en error, * la qual

error es contra la primera e la segona cambra. On, con

asò sia enaxí, doncs tu qui és en y. és forsat a ton poder

a formar la primera cambra e la segona en aquell home

quines en error; e si dius que no nas possibilitat, doncs

tu est contra la cambra de L®.?.P.®.r?.P.??..t?.r!:ÍÍH.fl9J» *

contradex<s> esta Art ab k. per la cambra de ;
caritat

prudència :, e mudes i. en la primera cambra e e. en la

segona, oblidant k. la cambra de ;y®r'^^^Ï!T?.!®®r^^^^^

5. Per la tersa cambra es significat a tu, home qui

est en y., con subposes que y. à major poder que z., e u.

blava que U. vermella, e per asò m. deu amar a. qui ab

U. y. se cove e ab U. Z. se descové; per la qual conve-

niència e inconveniència es possíbol cosa que tota error

pot ésser destruïda per la primera cambra e per la sego-

na, cor si no ó era, ésser perfecció y. e majoritat no

aurien concordansa, ni privació inperfecció Z. e menoritat

nos covenrien, e asò es inpossíbol.

6. A endressar home errat* cove que f. g. descorren

per totes les cambres d esta Art, e que lome qui es en y.

c lome qui es en z. se covenguen a seguir la regla de la

Art sens dubtar mort perill trebayl e lexament de muller

fills e riquees^ e delitz temporals, con sia cosa que error

contra y. sia pijor que nula cosa d aquest mon, e remoure

dubitació e mostrar veritat sia la mellor.^

I. BM, ad cameras ipsius .a.— 2. A, errar.— 3. BM, illi qui.

—

4. B,

errorcm.— 5. M. omet aciuai mot.'^é. BM. sit mcliu» quam »liud quod
sub coelo sit.

Ast-Taula-S
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7. Segons que avem donat exempli per qual manera

pot hom endressar aquells qui son en error, pot ésser

entesa doctrina con hom sapia endressar los homens de

U. vermella en U. blava, e de .j.' vertut en altra, e de ira

en consolació, e de i. en e., e de n. en e. i., e e. de

U. Z. en u. y., e í. de u. y. e u. Z.,' e axí de les

altres coses senblants a aquestes, discurrens f. g. per a.

S.* t. U. X. y. Z. e per la elemental figura tant de temps,

tro que formen estes cambres |..®r..y•.y:J LI* .y.v.?:j.

8. Preicar

CtSTX Art es doctrina de preicar, segons que aquestes

cambres ja. s.; ja. t.i la. u.i la. x.i ;a. y.; :a. z.i i foc aeri

ó signifiquen. Cor la primera cambra significa que e.

aja per objet les cambres de a., per la qual primera

cambra es significada la tersa, avent e. U. blava e i. u.

vermella; e la quarta cambra significa con x. sia matèria

al preicador con do loor de a., segons que ó significa la

.V.* cambra e la .vj." per la x.; c la .vij." cambra significa

con do lo preicador exemplis, segons la elemental figura;

e la segona cambra significa con la t., a donar conexensa

e amor de a., sia en totes les cambres damunt dites.

2. Segons la doctrina damunt dita cove quel preica*

dor discorre' per les cambres f, g. per so que en sí me-

tex e en lo poble pusca formar estes cambres 1.®;..?^^: M•.Y.••

i !• u. z.J; cor con C. entén en a. ^obra intrínsica c entén

sa obra extrínsica, adones la b. e la d. se covenen an a.

U. y. per la C, e mou e. la i. contra u. Z.; mas con C.

no entén a. U. y., la i. no à perfet movedor contra

U. Z., e per asò lo preicador no à perfecta matèria en

son sermó, e per lo defaliment de la matèria defayl la

I. A, e de .i. en .e. en .e. u. .y. e de .i. en .u, z. e de .n. r. en .e.

-1. A, per .a. r.— 3. BM, discurrere faciat.— 4. M, manca en .a.
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forma, e es en son sernnó inperfecció, per la qual defayl

lo poble a reebre utilitat del sermó.

3. Per la cambra del
; .t?.9..?®r.J " significat con lo

preicador deja ordenar sa entenció en son sermó; cor

segons que la t. està en la cambra, deu aver lo preicador

a a. la primera entenció, e a sí metex e al poble a qui

preica deu aver la segona entenció; e per asò no deu aver

h. contra y. ni contra u. blava: cor enaxí con lo foc

reeb son contrari reebent secor, e sa calor infunda en

son contrari donant al aer humiditat, ' enaxí bon preicador

reeb per a.. tribulacions perills, meynspreant les vanitatz

e la vida' d aquest mon, e dona y. contra z. recomptant

la obra intrínsica e extrínsica de a., e per asò reeb in-

fluencia e benedicció de a. en son sermó, del qual ve

influencia a les gens a qui preica.

9. Espondre

J\ espondre les Escriptures de a. es aquesta Art atro-

bada, per la qual Art pot ésser lo test espost, segons

que ó signifiquen estes cambres:
j .®*..?^•....H.• .Y•...: L.!*...H..?.•.J

i .'T?.\*.•..H.v.y*.?^•.;• L* primera cambra indicat que la espo-

síció sia tal que e. pusca aver per objet a. U. y.; cor

negun test de la sancta Escriptura no contradiu les cam-

bres de a. ni la U. blava ni la y., ni es contraria e. qui

es creatura per so que aja per objet a. U. y. e que mova

i. contra^ U. Z., qui ab a. U. y. se descovenen; e si la

esposició no pot ésser segons la primera cambra, cove

que sia segons la segona, desamant h. tot so que sia

contra a. U. y.; e si no pot ésser per la segona cambra,

cove que sia per la tersa, amant m., per fe esperansa

caritat, a. U. y. e desamant U. Z. On, con asò sia enaxí.

I. BM, cum aeris humtdittte.—a. BM, ometen e U vid».— 3. A, mes
ontra.— 4. BM, ad.
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doncs, segons la doctrina damunt dita, se cove que f. g.
descorren per les cambres de a. S. t. U. X. y. Z. tan

longament, tro que pusquen formar en la esposició la

primera e la segona cambra, siguent les condicions de

a. 8. t. U. X. y. Z.; ' e asò metex se seguex de la espo-

sició quis cove a filosofia e a dret, quis seguex de la

esposició de teologia, segons que los comensamens d esta

Art son comuns a totes sciencies.

JO. Soure

J\ soure qüestions es atrobada esta Art, les quals qües-

tions covenen ésser soutes segons que ó signifiquen les cam-

bres de la elemental figura e de la .ix.' figura, segons que

breument ne donam exempli en estes cambres:
; t.9.9.t99J

i'iÉu'ai'l i ai. J8.
i i"ÍL"tn i ü. ü. i r"x.x7i fy^y^'j i z. z. |. La

primera cambra significa que si la qüestió es de foc e foc, o

de foc e calor, o de calor e leugeria de foc, &c., que hom
descorraf. g. per la cambra de |t95:..t9— ° '""^ respona»

segons la manera que t. està en aquella cambra; e \a)>sò

metex se seguex si la qüestió es de foc e daer &c., que

hom recorra a la cambra de Lf99...?®r..;•^Si la qüestió

es de a., so es de bonea bonea o de bonea granea^o de

bonea e bonificar &c., cove que hom discurra f. g. per la

cambra de i
jB-; &; j e que respona segons que i. està en

la cambra; e si la qüestió es de a. S. o de a. t. &c., cove

que hom recorre a aquelles cambres, les quals hom forme

en la .ix.* figura; e asò metex se seguex de 8. S. e de

i. t &c.

2. Per .vj. maneres se covenen f, g. descorrc en

esta Art, adés per .j.* manera adés per altra. La primera

manera se fa en la taula on son les figures sirculars; sego-

1. M, apart.— 2. A, ncspona.— !}. BM, afegeixen et sic 4e aliis.

—

4. A, bonea bonea t bonea granca dins cambres.
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na es en les segones figures on son los uns comensamens

conbinatz ab los altres; tersa es en los triangles de la

segona distincció; quarta es en les cambres de la quarta

distincció; .v.» es en la .ix.* figura de lautó;' .vj.* es en

ymaginació, so es sens lo libre e la figura del lautó,* yma-

ginant les figures e les cambres * qui s covenen a soure les

qüestions; e <(a)> aquesta .vj.* manera se mouen totes les

qüestions altres, '*e ella es fi de les altres.

3. A la doctrina de soure qüestions se covenen me-

tàfores e senblan<(ce>s<per tal que enfre lo respondent e

aquell qui fa la qüestió sia caritat justicia;^e per asò ans

que respona a la qüestió se cove a les vegades donar alcuna

metàfora de la elemental figura, la qual se covenga ab la

conclusió per so que aquella sia comú comensament a

am.ij. los disputans.

4. Segons la doctrina damunt dita es significada la

manera con per art hom sapia soure c respondre a qües-

tions, e segons aquella manera metexa es significada la

doctrina con hom sapia argüir e fer qüestions per esta

Art, siguent les condicions de les cambres damunt dites.

1 1 . Jutgar

/tquesta Art es molt necessària a jutjar, segons que ó

signifiquen estes cambres: !»• «.J |
a. t. i la. u.i ja. x.j ia. y.!

; ai. z. i
i

foc tetrrà;
i e. a. u. y. j

i i. ú. z.j. Per a. es sig-

nificat que tota sentencia que sia per mèrit coIpa,7sia

jutjada segons les .iiij.' espècies de 8. e les cambres' de

a.; e la t. significa la cambra de
1

1^*
Z^.* i per la qual es sig-

nificat que los uns triangles sien meses en los altres per

I. BM. no tradueixen de lautó.— 3. BM, vidclicet solvere et quaere-
re hoc quod necesse est per ipsam nonam fí^uram : M* (Te d'errades)

vidclicet solvere sine libro et figura authoris.— 3. M, per cameras.

—

4. BM, omnes alií (modi).— 5. BM, afegeixen et exempl».— 6. A, caritat

justicia tancat.—7. A, mèrit colpa tancat.— %. M, et species camerae.
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ensercar U. blava e vermella per so que sia formada la

.viij." e la .ix.* cambra, ' segons que ó significa x. en la quarta

cambra e y. en la .v." e z. en la .vj.* c foc terra en la .vij.»

2.* Sentencia que sia per artifici es pus segura que

aquella qui es sens art; cor per esta Art pot jutje conèxer

si deu punir per e. o per j. o per n. o per r., o si més

deu punir e. per b. que per C, o per d. que per C; > e

asò metex se seguex dels individuus de i. n. r.; e jutje

pot saber per esta Art si S. es pus contraria a .j." cambra

de a. que a altra; e de u. X. se seguex asò metex.

^

, 3. < Més son los accidens qui decorren per la cambra

^^ •IT'^.rl.l': .9.9'P.'?^^J 1"* 'os cases del decret ni decretals

ni de les leys; e cor aquells accidens poden ésser enser-

catz e atrobatz artificialment per les regles^ d esta Art,

doncs molt es necessària esta Art a jutje qui sia dels bens

temporals e dels esperitals, e majorment con les obres

intrínsiques de S. sien tan secretes per e. í. n. r. ^ y. Z.,

les quals obres deuen ésser ensercades molt sublilment e

molt deligentment.

j 2. Mostrar

JNovELAMENT cs atrobada esta Art per entenció de mos-

trar en qual manera hom pusca en breu temps saber di-

verses sciencies; cor segons que significa esta cambra

\.L•3^.^op,^•,_!^•_^\}^•,^-,y'J^',\, signifiquen estes cambres

íï^'..^:.\Í.•.y'..\ L.f•.y:.?:'.! <^con>*deu maestre mostrar e I es-

colà apendre, discorrens f. g. per la elemental figura e

per a. S. t. U. X. y. Z. en la novena figura per tal que

e. pusca aver a. U. y..^e que U. Z. sien objetz de i.

I. B, figura.

—

2. A. sense catderó.— •^. BM, afegeixen et e converso.

—4. BM, afegeixen : atque potest sciri utrum ipstim .s. plus contrarie-

tur jpsi .y, quam ipsi .z., et e converso.— 5. A, sense calderó.— 6. BM,
per cameras.— 7. A, .r. talxada .u.— 8. BM, quomodo.— 9. BM, .a. u.

y. pro objecto.
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2.' Per mostrar esta Art* es exalsada e. en a. U. y.

e í. en u. Z., e per exaltació de e. í. es sciencia en

breu temps mostrada e apresa, e es conservada per uni-

versals comensamens necessaris on son atrobatz e conser-

vatz moltz particulars, qui sens doctrina de maestre no

porien ésser atrobatz.

3. A mostrar esta Art cove seguir la regla que avem

donada en les cambres de la a. S. t. U. X. y. Z. e en la

elemental figura e en lo mou de b. e de C. e de d., e pri-

merament cove apendre 1 alfabet qui als comensament<(s^

de la Art se cove, e cQvé saber molt fortment les figu-

res, e en après cove proseir segons 1 ordenament que les

distinccions^ an en esta Art, so es assaber, que hom
mostre a termenar-^les qüestions per les cambres qui les

signifiquen.

4. < Enaxí con en la sciencia de largorisme se cove

freqüentació, enaxí en la figura circular del lautó,^ on son

les figures d esta Art, cove freqüentació de fer e de soure

qüestions e de redur les altres sciencies a aquells comen-

samens, e per aytal continuació es aquesta sciencia abi-

tuada e leugerament apresa per aquells qui an disposició

natural en C. g., amant d. a. U. y. e desamant h. U. Z.

1 3. Disputar

iÜsTA Art mostra la doctrina de disputar, segons que ó

signifiquen estes cambres: Lf'JB.*..?*.!^.*.^* ^• ^• V* ' : ;
^' **•

I

\..?^.^:.}^^.y^.} i. •r.H.•.'^•J• Co*" í* primera cambra significa

que f . g. degen descorre per les figures d esta Art per

so ques pusca destruir la segona cambra e ques formen la

tersa e quarta cambra, qui ab affermació e negació se co-

I. BM, sense calderó ni apartat.-— i. BM, per doctrinam hujus artis.

— 3. B, qüestiones.

—

4. BM. determinari debeant.— 5. M, sense apartat.

— 6. BM. electri sive alterius metalli quae nona dicitur.
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venen contra dubitació, qui ab <la> segona cambra se

cove. On, con asò sia enaxí, doncs al comensament de la

disputació cove ésser hordenat con los disputans ' segues-

quen la regla d esta Art, segons que ó signifiquen les da-

munt dites cambres.

2. En tota disputació se cove que hom desput per

actoritatz segons n., o per raons segons e. í.; c cor les

actoritatz qui son per n. en y. no poden ésser contraries

a e. qui es en y. ni a I. qui dezama Z.,*per asò cove

les actoritatz endressar e adur» a e. per so que n. r. se

convertesquen en e. i., lo qual convertiment cove sotz-

posar en lo comensament de la disputació, cor si era

negat, seguirsenia afermació, per la qual hom afermaria

que k. fos pus fortz que b., e I. que C, e m. que d.,

e que la r. agués major apropinquament ab ésser perfec-

ció que e. í.; c cor asò es inpossíbol, ergo covés de ne-

cessitat la subposició damunt dita ésser en la disputació,

per tal que en la disputació freqüentment hom conbata

k. I. m. o. p. q. ab b. c. d. f. g. <h.>*qui ab

majoritat e ésser perfecció se cove<(nen>.

3. En la disputació cove ésser la u. blava de cada

part contra la U. vermella, e cove que lobjet de la dis-

putació sia y, per e., e z. per h., e cove que en la

disputació sien donatz exemplis per la elemental figura o

per a. S. t. U. X. y. Z. per tal que a aquell qui es en

Z. hom fassa atorgar les metàfores < ésser en y., e que per

aquelles hom laduga a convenient o a inconvenient per

possíbol o per inpossíbol.

4. Per les regles damunt dites c per moltes d altres

maneres es donada doctrina en esta Art con hom sapia

disputar c destruir z., conservant les condicions dels co-

mensamens d esta Art e negant totz aquells accidens per

que los comensamens de la Art fossen destruitz.

I. M. disputationes.- 3. BM, habenri .2.— 3. BM, et reduci.

4. Pres de BM.— 5. BM, metaphoras et exempta.
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14. Conseílar

lIlsTA Art es atrobada per entenció de donar consell a

prelats prínsebs e a lurs sotzmeses. segons que 6 signifí-

que estes cambres: in.a. u.y.z.| ;r.«LU^y.z.| ie^^a.'u.'y^|

; I. u. z. :. Cor la primera cambra e la segona covenen

ésser convertides en la tersa e en la quarta, lo qual con-

vertiment enseyna a fer esta Art, discorrens f. g. per

a. S. t. U. X. y. Z. per tal que destruen les cambres

primeres e ques formen les dereres qui deuen ésser objec-

tes a tot prínseb e prelat e a tot sotzmès d aquells, segons

la disposició • de lo triangle vermell groc c vert e negre.

2. Per esta Art sab hom donar consell siguent la

disposició* de la elemental figura qui significa en qual

manera 8. deu' usar de e. <i.>*n. r.; e per esta Art à

hom conexensa de les coses esdevenidores, segons que

son les circunstancies objectes a la e. i. contra n. r.;^e

per esta Art es denotat^ qual be es pus amable ni qual

mal es pus airable; e en esta Art son reduytes a necessi-

tat los consells qui son donatz a aventura sens artifici, en

la qual necessitat es lo conseyl artifíciat siguent los co-

mensamens e les qüestions 7 d esta Art e pozant tot conseyl

en qüestió, la qual qüestió cove ésser determenada' segons

art e segons la manera per la qual son en esta Art soutes

les qüestions qui en ella se contenen. On, con asò sia en

axf, e cor conseyl es tan necessari a tot prelat e a tot

prfnceb e a tot hom, doncs molt es esta Art desijadora e

amable a tot seynor e a tot sotzmès qui aver la pusca ni

tractar la sapia.

3. Tot conseyl cove ésser de particular o particu-

lars, c per asò es esta Art necessària a donar conseyl e a

I. A, disputacio?— a. A, disputacio.— 3. A, dcr?—4. Pret de BM.
-5. M, d part.—6. A, donat.—7. M, conditiones.-~-8. M, denuntiari.
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consellar home sí metex, ensercant !o particular o parti-

culars en los universals desta Art, los quals son generals

comensamens on son atrobatz los particulars, segons que

nes donada doctrina e esperiencia en moltz locs desta

Art per figures e per cambres e per qüestions.

1 5. Acostumar

r^ER esta Art se sab hom acostumar a be, segons que

6 signifiquen estes cambres: \,^.•.,Qr..^•...^.'..^..\^.'..}!^•y.:../!'•'.S

je.a.ü.y.i ||. "• z^j I®- '•J'^• r-j* Cor con f. g. descorren

per la primera cambra, adones sacostuma hom en la segona

e tersa ' cambra contra la quarta, so es assaber, que on pus

freqüentment e longament f. g. discurren per la primera

cambra, pus recobren e. i. n. lurs partz de r., e on pus

la r. es destruïda, pus son aumentades e. i. n., per la

qual aumentació aumenten la segona e la tersa cambra, qui

ab bones costumes e ab perseveransa se concorden.

2. * Qui s vol acostumar segons la segona e la tersa cam-

bra, sapia menbrar sa f , a. e ses cambres, e do les per objet

a la g. per so que S. acostum b. C. d. en a. e en ses

cambres, discurrens f. g. per t. e donant U. blava a la

e. e u. vermella a la h.; e asò per la disposició de la X.,

segons que la potencia de la s. se cove a pendre 1 objet

mediate o inmediate per so ques concort ab y. e sia

contra z.

3. Segons la elemental figura, tant sacostumen en

lanell de laur los .iiij.* elemens a estar la .j. en lautre,

entrant e ixent .j. en altre per diversitat concordansa c

per poca contrarietat, que aquell anell es pus durable

quel dit de la mà en qui està aquell anell, en lo qual dit

los .iiij.* elemens no son tan acostumatz a entrar e a ixir

I, A, e ter»» ? borrós.— i. M, iense apartat.
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la .j. en lautre ' per so cor an major contrarietat en aquella

mà* que en 1 anell. On, con asò sia enaxf, doncs per esta

metàfora es significat con per esta Art pot hom acostu-

mar sí metex a fortificar U. blava e a mortificar U. ver-

mella, ab que sapia sovín descorre f. g. per la primera

cambra per so que sien la segona e la tersa cambra contra

r. qui enbargua bones costumes e es occació de malvatz

nudrimens.

1 6. Sanar

I^STA Art dona doctrina segons la qual hom sapia sanar

corporalment e espiritualment, segons que 6 signifiquen

estes cambres: MFoc ayguài \r. e. I. n.i |e. u. z.| ji. a. u.y.j

i
rn. a. u. y. z. ;, les quals donen significació de malautia

corporal e esperitual, per la qual significació es signifi-

cada sanitat per contraries cambres. Cor per la primera

cambra es significat que lo foc e laygua son contraris, per

la qual contrarietat es enfirmitat corporal sens atrempat

mijà del aer e de la terra, segons la disposició que 3 la t.

entra en les cambres de la elemental figura qui significa la

manera con deu ésser feta cura corporal, siguent I orde de

les qüestions qui en esta Art son termenades.

2.* La segona cambra significa enfermetat de 8.; cor

la r. en quant conté de e. í. n. es inperfecció de e. í.

n., per la qual inperfecció se formen les consequens

cambres per les quals es 8. en la cambra de L.I.P.P.®.r^®^"

cló coipa
; mas con s. descorre per esta Art per es-

tes cambres: e.a.u^y.; ri.u.z.] |m. a. uVy. z^Í, adones

à sanitat per la cambra de L P?.rf?9.9.l.*^... TP^rlI"..:/ 1* <íual

pot aver e sab aver, seient < 8. esta Art e amant los co-

mensamens e la doctrina d esta Art.

I. BM. afegeixen sicut in annulo.— i. BM, digito.—3. BM, per
quam.—4. A, sente caldera.—5. A, »i«nt.
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3. Moltes son les maneres e les regles per les quals

esta Art enseyna con hom per ella sapia sanar sí metex

e son pruxme; mas cor nos abasta la doctrina que navem

donada e cor avem a tractar daltres coses, per asò finim

la tersa dístincció sotz breus paraules e tractam de la

quarta distinció.

GW3^



Comensa la quarta distinció qui es

De qüestions

QUESTA distincció es departida en .5j.«» partz. La
primera part està en .xxx.viij. qüestions, de les

K quals son .x. de les cambres de la elemental fi-

gura, e les .xx.viij. son de les cambres de la .ix.* figura.

*La segona part està en ay tantes cambres con à* en a. 8.

t. U. X. e en los comensamens de theolegia filosofia e

dret, cor a cascuna cambra à .j.* qüestió. E per asò son

les qüestions en summa .M. e .l.xxx., ab .).* qüestió qui es

en lo comensament d esta distincció.

|[ Les qüestions d esta Art son en .iij. maneres. La
primera es de les .xxx.viij. qüestions, de les quals son

espostes^ les cambres qui signifiquen la solució de la ques*

tió, e aquestes qüestions son per grossa manera. La se»

gona manera es pus subtil, cor no son espostes per letra

les cambres qui signifiquen la solució de la qüestió, mas

que es solta la qüestió segons que les sues cambres ó signi-

fiquen. La tersa manera es de qüestions estraynes, so es

assaber, daquelles qüestions qui no son escrites en esta

Art,-* mas que per la Art poden ésser determenades, en-

l. M. tf par/.-— 2. BM, in tot quaestionibus quot aunt omerae.'^
3. BM, expositae sunt per litteram.—4. BM. in hoc volumine.
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sercant lur determenació en les cambres de les .M.I.xxx.

qüestions e solvent hom 'aquelles per aquelles cambres

qui mils ab elles se covenen, o que hom fassa cambres es-

traynes segons que la Art ne dona doctrina en les cam-

bres qui son en ella; e aquesta tersa manera es pus subtil

que les altres, e es objet al qual se mou esta Art, e es

general objet a tota la Art, e està en c. 9.

|[ Les condicions de les cambres on es solta la qües-

tió, son que totes les cambres sien consequens de la pri-

mera, e a ella sendressen per concordansa o per contrarie-

tat les altres cambres. *

<^QuesNó preUminaf>

Q UESTió es: si esta Art es demostrativa.

Solució: i®;»: u.y.jlí. u. z-Hm. a. ü.y. z.iir. a. üïy. zi|.

Menbrant f. que descorrcnt g. per a. S. t. U. X. y.

Z. an les .ij.«* primeres cambres concordansa ab la cam-

bra de Ln^.^lPr'l-^it.t.íJ ^ '«s dereres se concorden ab la

cambra de .- menoritai: dubítació i, «entén c. que esta

Art es demostrativa, cor si no ó era, les .ij." cambres

primeres no sobrepujarien, en dignitat ni en granea, les

.ij." dereres en esta Art,* lo qual sobremuntament es per

sí metex manifest en la Art, on cascú universal abasta a

moltz particulars ésser atrobatz en cascú universal per

raons necessàries, segons que nes donat exempli per moltz

tocs d esta Art.

':•> f>t

I. BM, et si artista peritus fuerit confestim solvet.— a. BM, afegei-

xen : et haec rejjula sequitur per omnes ibi traditas quaestiones.—

3. A, raajoritat fí i menoritat dubitació sense tancar.— j^. BM, sccundum
hanc cameram.
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Comensen les qüestions qui son de la

primera part,

<J)e tes cambres de la elemental figura^

JUESTIÓ ES: si los elemens simples entren en con-

posició ab partz essencials o ab partz entegrals.

Solució: i
foc foc

j
i foc aygua

j ft. t. I

jconcordansa majorítat;
\
contrarietat rnenoritat j.

Per estes cambres es significada la solució, e la letra

es la esposició de les cambres, so es assaber, que la pri-

mera cambra significa les partz essencials, so es matèria e

forma de foc; e la segona cambra significa partz entegrals

en quant lo foc e 1 aygua son differens e contraris on es

feta part entegral ab los altres elemens, la qual part es ens

elementat avent matèria e forma, costituít per generació

de partz essencials e devesible en partz entegrals; e la

tersa cambra significa la quarta e la quinta; e la quarta

cambra significa que major concordansa pot ésser en cors

elementat per conposició de partz essencials que de partz'

entegrals, con sia cosa que quantitat continua ab partz

essencials se covenga en cors conpost, e discreta ab en-

tegrals aja concordansa en diverses corses;* e la quinta

cambra significa que los elemens aurien menor contrarie-

tat en la conposició per partz entegrals que per essencials;

e cor majoritat de concordansa e de contrarietat se co-

venga mils ab generació e corrobció que rnenoritat, per

I. BM, per partes.— 3. A, coses.
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asò entén g. que los elemens entren ab partz essencials

en conposició, e que ensems son lo subpòsit element ' qui

es part de totz .iiij/ * entregralment conpost de matèria e

forma: e asò es per sí manifest en la f . qui decorre per

les cambres d on es significada la solució.

2. Qüestió, Demanat es: què es causa que lo cors

elementat sia product dels .iiij.' elemens. e no es los

.iiij.« elemens?

Solució: i foc aer
i

l'aer ayguaj i.ayQua.terra;
|
foc

terra I.

Discurrent f. per les cambres atroba g. la solució

segons que la t. està reglada en les cambres, so es assa-

ber, que cor les unes partz dels elemens nexen'en les

altres e les unes partz ixen en les altres, e cor los acci-

dens ixen •de la substància e en ella se romanen, per asò

es lo cors, qui es substància, product per a<quel>la trans-

mutació quis fa per generació e per eximent, e es lo

subpòsit d altra espècia qui no es element; cor sil cors

era en .j." espècia ab element, noy seria la transmutació

ni la generació nil eximent, e seria destruïda la obra de

natura.

3. Qüestió es: sil foc simple mou lo foc conpost a

laygua simpla o a la conposta.

Solució: ffbc'aygua]
I
ae»".*®!!^.;'

Discurrens f. g, per les cambres es mostrat a g, que

lo foc simple à major contrarietat ab laygua simpla que

ab la conposta, con sia cosa quel foc simple aja major

vertut quel conpost; c per asò lo foc simple mou sa ver-

tut per lo foc conpost mogut per lo simple contra laygua

simpla qui mou la conposta, en la qual aygua conposta

mou lo foc simple lo conpost contra la vertut de laygua

simpla, per so que en aquella aygua conposta pusca mor-

tificar lo foc conpost la vertut de laygua simpla, enaxí

1. BM. manca aquest mot.—z. BM, quatuor elcmentorura.— 3. B,

oriuntur per gencrationem. — 4. B, per corruptionera egrcdiuntur.
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èòn la terra qui en layguà que recb mortifica la vertut

del aer simple; e asò es manifest, segons que per lo trian-

gle vert e vermell e groc 6 signifiquen les cambres per là

cambra de I
iiïmediate mediate

;.

4. Qüestió ér. sil foc simple està en Ió conpòàt cssen-

òiàlment, o si en lo conpost està sa vertut e no sa essència.

Solució: I foc terra ;
j

fòc aygüJàï i.

f . menbra en la qüestió la disposició de les cambres

per so que g. entena la solució, la qual entén menbrant

f. que sil foc simple no estava essencialment en lo foc

cònpost, seria destruït lo conpost en laygua con laér in-

funda lo foc conpost reebent del foc simple calor, e laygua,

sens la essència del foc simple, destruirà lo foc cònpost,

eàtant ab ell en la terra' en la qual infunda laygua lo foc

cònpost que laer à mès en ella; mas per la presencia de la

esencia del foc simple qui conserva lo conpost, estant ab

ell .j.* essència, laygua no pot aquell foc conpost destruir.

5. Qüestió es: demanat es en qual manera ixen acòi-

den$ de substància corporal.

Solució: i
aer aer; jS. s.i Ifoc ayguai

i
aygüà terral.

Entesa la qüestió, descórrec g. per les cambres, per

lò qual discurriment f . menbrà con los elemens e la S. an

àléuna senblant operació, e per asò, per metàfora, g. éolvé

la qüestió; cor de la d. ix vertut en b. C. d., on es

formada e. qui es cònposta daccidens txitz de la substàn-

cia per b. C. d., e per asò f . menbra que de la generadó

quis fa en la ^mbra primera tersa e quarta, ix quantitat

relació qualitat &c., còr per la generació es costituída* la

substància qui es estant ens e font dels àècidens, e en ella se

retornen lòS aeàidens, estant la substància sobjeéta a aquells.

6. Qüestió es: s't ÍAtr \ major còncòrdansa ab laygua

en la terra, que en lo foc.

Solutié: riaei* ayàüa
i

\
foc terfa \.

I. M, existendo in tcrr•.-<^s. BM, produilfur iA «se.

AiT •Taula «f
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n. dubta en soure la qüestió e mou f . per les cambres

per so que I. se transfigur en g,, e per so cor f. menbra

la disposició segons la qual t. entra en les cambres, entén

g. que laer à passiva qualitat en lo foc, e en la terra la à

activa per mijà, so es per laygua qui à qualitat <(activa en

la terra, en la qual aygua à laer qualitat^' activa, e per asò à

major concordansa laer ab laygua en la terra, que en lo foc.

7. Qüestió es: si laer està en tan gran quantitat en lo

foc con en la terra.

Solució: ;aer terra
\

i^oc ayguaj.

No sublida f. a menbrar con laer estega'en major

quantitat en la terra que en lo foc sil foc en sí noi reno-

velàs per influída generació; cor laer passa mortificat de

la terra en lo foc, on minva de quantitat en lo trespassa-

ment que fa, mas lo foc lo renovela el crex en sf metex

per influencia de calor influída en humiditat, menjant hom

e bevent, per la qual influencia la g, entén ésser solta la

qüestió. 3

8. Qüestió es: sïh accidens son de*» la essència de la

substància.

Solució: iaygüia'aygüa;
i S;;^Ur}i.Yr.?^!*!.?y9M:^.*®rr?fl

r'focaèr 1.

Innorà I. la solució e formàs r.; mas la f. descòrrec

per les cambres per so que g. enteses lur significació, en

la qual enteses la solució, la qual entès menbrant f . que

con e. à per objet u. y,, que la U. y. no son de la entitat

de la S., cor si ó eren, inpossíbol cosa seria que e. po-

gués aver per objet U. Z.; mas giràs f. a menbrar con

S. es pus luyn a conposició que Is elemens simples, c lo

cors elementat es de lur entitat, jassia que sia en altra

espècia,* e laygua donant sa fredor a la terra aumenta en

I. Pres de BM.— a. Serà estegra ?— 3. BM, in humiditatera, « hoc

propter csum et potum (M, esum prout) in aniraalibu» apparet, et pro-

pter ]icorem terrae fertjUs in vegetabilibus plantis.— 4. B, in.

—

§. M,
í. u. y. z. tot una cambra,—6. BM, afegeixen quae non est aliquod ele-

mentorum, recolit etiam quia.
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axí aquella, con la pluya ab sa entitat aumenta les plantes.

On, dementre que f. en axí mcnbrava, giràs a menbrar

con devalant quantitat a menoritat en substància per cor-

robció o per part entcgral, sacosta substància a privació

es luyna de ésser e de majoritat.

9. Qüestió es: si natural apetit mou pus fortment la

potencia a objet extrtnsíc o intrínsic-.

'

5o/«cfíí;ayguaterra; s. x.
|

;
y. z.

.

Cuydàs I, que donant laygua fredor a la terra e ree-

bent de laer humiditat, c mortificant lo foc en sí metexa c

en la terra e en laer, agués laygua lo pus noble objet a

ques mou; mas la f. menbrà que S. no pot en est mon

atènyer sa perfecció, la qual enserca ab e. i. n., en la

qual perfecció estaria ab e. contínuament si sa perfecció

era en sí metexa. On, per asò que f. menbrà, entès g, la

solució, entenent que S. es en z. con cuyda atrobar sa

perfecció pus fortment en sí metexa que defora sí me-

texa, en la qual exterioritat està a. e ses cambres, axí

parie, en lo qual a. e cambres està e. en y. con en ell

enserca sa* perfecció.

10. Qüestió es: si la comuna forma del cors elementat

ix de les formes o de les matèries accidentals estans en

aquell cors.

Solució: "terra. ierr&i l'ióc'aer] iaerayguaj.

Per 3 les cambres menbrà f . con ,].* forma se cove a

la terra simpla e altra a la conposta, e per asò covenen

aver les formes diverses matèries per qui sien diverses; e

asò metex entès g. en les altres cambres; per que f . men-

brà que la terra accidentalment à .).* forma en lo foc,

altra en laer, altra en laygua. On, con f. ac menbrat,

g, entès que en axí con la comuna matèria del elementat

nex de les moltes matèries qui son en les cambres, que

en axí la comuna forma ix de les formes qui per les cambres

I. BM, quam intrinsecum vel e converso.— a. B ipsius : M, ipsius

.s.— 3. A, E per.
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son distintes, estans aquelles cambres en elementat, lo qual

es engenrat per liximent cl cngcnrament damunt dit, e es

corrompable per contrari alterat iximent c engenramcnt es-

tablit contra la comuna forma c matèria d aquell conpost.

Comensen tes qüestions qui son de tes cambres de

ta .ix,^ figura,'

V^UESTió es: si Deus es.

Solució: la-a. ; I
ésser perfecció;

i
privació ïnpér-

feccló i : s. u.
i

; y/iz. i.

Menbrant f. la qüestió descòrrec» g, per la primera

cambra, e puxes entrà en Ics altres cambres, per la signi-

ficació de les quals entès a. ésser, so es assaber, que la se-

gona cambra c la tersa son contraries si a. es, e si no es,

concorda sinperfccció ab tot ésser, e tota perfecció à con-

cordansa ab privació, qui ab tota inperfecció se cove; e si

a. es, es alcuna perfecció e alcun ésser sens privació e

inperfecció: ergo a. es. |[ Preíerea per la quarta cambra

e per la sinquena es significat a, ésser, cor si no es, se-

gucxsc que e. ab u. Z. se pusca concordar, e I. ab <u.

y., avent e. concordansa amb la segona cambra e i. ab>ï

la tersa, c asò es inpossíbol, cor si era possíbol, concordar

sia majoritat ab la tersa « cambra e ab z., e menoritat ab

la segona e ab y., e asò es inpossíbol.

2. Qüestió es: si ànima beata pot en glòria aver cónè"

xensa de Deu sens que Deu no aja en sí metex obra in-

trínsica.

Solució: l.a. s.j
i granèa étérhital:'! i'c^d.': fèssèr

privació]
]
i•y.j l'mèí^itcbipia

I.

La primera cambra significa que f. g, entren en cllà

ab la t. per so que là troben so que signifiquen les altres

I. A, qui son de la segona part : M. fígurae demonstrativae : B,
manca ta rúbrica.^-z. A, e descorec— 3. Pres de BM.—4. A, ferra.
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cambres, so es assaber, que la segona cambra significa

perfecció de la tersa si a. à operació per la segona cam-

bra, sens la qual operació intrínsica inmensa eternal, m.
poria amar a,., e d. sens C. noi poria amar, ni C. no po-

ria aver vertut en e. a., e k. I. m. aurien conçordansa

en ]a quarta cambra ab ésser, e b. C. d. ab privació, e

asò es contra a. e ses cambres, e concorda s ab la .v." cam-

bra qui ab a. se descové. en la .v.** cambra àuria conçor-

dansa í. ab colpa, la qual ab ésser se covenria contra mèrit,

qui ab privació se covenria, si la 8., sens que a. no agués

en sí obra intrínsica, lo conexía.

3. Qüestió es: si en Deu à egualtat de bonea e bonifi-

car, e granea e magnificar, e eternitat e eternifícar, &c.,

ab sa saviea e entendre, e volentat e amar.

Solució: \^'t.j igraneà fseri'éccïói ;bonèia poder
|

jvbiehtàt justiciia : i e. a. i i i* y. i.

En t. es lo triangle vert vermell e groc qui signifiquen

que si en a. e en ses cambres à neguna desegualtat, cove

que sia tot lo triangle vert e vermell, e covéy ésser del

groc majoritat e menoritat, ' e asò es contra a. e ses cam-

bres; per la qual contrarietat se concordarien e. i. en la

.V.* e en la .vj."* cambra, la qual conçordansa es inpossí-

bol; per la qual inpossibilitat es denotat per la segona

tersa e quarta cambra, que en a. cove ésser egualtat per

totes les cambres, estant totes les cambres en la segona, e

la segona en totes les altres.

4. Qüestió es: si cove ésser tot so en Deu per que ver-

tutz ajen major conçordansa ab ésser, e viscis ab privació.

Solució: i
a. u. j

-i
íFoc ayguà

j i
aer terraj f "bonea

ÍBraneaj i grainèà vertut
I

; ü. u.'l jy."z.'i.

Menbrà f. con los elemens simples s acosten per con-

posició aytant con poden per lo triangle vert, per so que

cascú se pusca luynar de son contrari con pus fortment

1. B, manca e menOttUt.— a. A. en la vj.' e en la vij.*
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pusca; e per asò entès g. la solució de la qüestió en les

altres cambres, so es assaber, que la U. blava à concor-

dansa ab a., e la vermella li es contrari, e per asò, segons

la quarta e la quinta cambra, covés de nesescitat que tot

so sia en a. per que u. blava aja major propinquitat ab

granea, e U. vermella ab poquea; cor si no era en a. tot

so per que u. blava pot eser major e U. vermella menor,

la granea de a. àuria en sí menoritat per la quarta e

quinta cambra, per la qual menoritat u. y. se porien

convenir ab i., e la u. Z. ab e., per la quarta e quinta

cambra; e asò es inpossíbol.

5. Qüestió es: si Deus à iibertat en fer gràcia a home

predestinat.

Solució: I
a. X.

i \
saviea volentat i i poder justícia i

i

e. a. u. y. ; \ i. ü. z.
i

|
r. a. u. y. z*

I \
ésser priviacíó

\

\
mèrit franc àrbitre 1.

Entrà f. en la primera cambra e entès g. en les altres

cambres, so es assaber, que la tersa cambra es egualment

per la segona, en la qual fóra ' desegual ment si a. no

pogués fer gràcia a home predestinat; cor lo poder* fóra

major en la saviea e menor en la volentat e justícia, e la

quarta e .v.* cambra agren concordansa ab privació, e la

.vj.» c .vij." ab ésser; e asò es inpossibol e contra la .viij.*

cambra qui ab ésser reyalitat se cove.

6. Qüestió es: si Deus pot desamar y.

'

Solució:
: arV-'i ^ ®•V.'; ['i-' z-i [^.-.^-j l^-^D ^^•Y•^^•]'

Per la primera cambra que f. menbrà descórrec g. ab

t. * en les altres cambres, e per asò entès que en la segona

cambra es y. amable, e en la tersa es z. airable, e en la

quarta e quinta son e. í, airables e contra a., e en la

.vj." cambra es y. meyns^ amada que en la segona, e z. e»

meyns^airada que en la tersa. On, con asò sia enaxí, ergo

I. A, forfna.— 1. BM. potestas ípsius .».— %. 6, possir daTc odir«

veritatem (M, famií veritatem).—4. A, ab c— 5. B, non est .>. niïnís.—

6. B, nimis.
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si a. desamava o podia desamar y., 'concordar sia ab z.

per totes les cambres, e i. e. en la tersa e en la quarta

cambra ab a. aurien concordansa, e asò es inpossíbol: per la

qual inpossibilitat c. entén que a. per totes ses cambres

à y., que en ses cambres es pus amable que per b. C. d.

en e. amable, ni que en f. g. h. la z. desamable per i.*

7. Qüestió es: si negú home qui crea en Deu falsa-

ment pot ésser salvat.

Solució: i a. z.
i

j fe esperansa
; j caritat justícia i

I
mèritcoipa

i ;
riri^ ai

|
ÍL à. 1.

En la segona e en la tersa cambra es differencia con-

cordansa, e en les altres cambres es differencia contrarie-

tat; e cor salvació e dampnació son contraris, e colpa ab

Z. se cove, e mèrit ab salvació, e ésser e y. ajen concor-

dansa, e privació e z., seguexse que si hom creent en

Z. se salvava, que í. la a. pogués desamar per la tersa

cambra e m. per la segona, ^e que de la segona e la

tersa e la .v." e .vj.* cambra pogués ésser feta concor-

dansa, e asò es inpossíbol e contra la primera cambra:

ergo, &c.*

8. Qüestió es: per que bonea caritat justícia veritat

humilitat no son enaxí potencies de ànima, con son me-

mòria enteniment volentat?

Solució: ;
s. 8.

i
i a. s.

;
; x. x.

i I
e. u. y. j I i. u. z.

|

i m. a. u. y> z» L

La primera cambra significa la solució en les altres

cambres, e de converso; cor per S. S. son significades

b. C. d., les quals serien insessantment en la segona e en

la quarta cambra si bonea caritat &c. eren potencies ab

que S. agués enaxí a obrar per cors natural, con fa per

b. C. d., e seria en privació e en ésser U. blava, ^ e asò

I. B, sJ .». odiret .u. odire posset .y., ipsum .a.— i BM, in .e. Est

(M, .e.) etiam magis amabile in ipsa (M, -so) .a. quam .z. sit odibile per

•f. g. h. in .i.— 3. M, manca c m. per ]a segona.— 4. BM, ometen ergo

&c.— 5. B, et sic essent in prívatione et esse et .u. lividum.
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es contradicció, on se seguiria que en la tersa cambra no

faria franc àrbitre, ni ésser perfecció, ni mèrit' colpa, sub-

posició ni demostració, ni la .v.* e .vj." cambra res no
serien, ni a. no usaria de justicia en neguna de les cambres.

9. Qufstió es: si ànima deu més amar Deu cor fa be

que cor no fa mal.

SoIuci4: :.s. t.
J

i ia. a. ;
j
x. x.

i
fu^üi' i

i y^ i?, i.

£n la qüestió e en les cambres menbra f . la solució

que g. entén, so es assaber, que per S. entén majoritat

de e. en a., e per t. entén menoritat;» e per a. a. entén

que S. degra més amar a. cor no fa mal, que con 1 fa

b., si a. no feés be en sí mctex entenent c amant sí

metex; cor lo be que a. fa fora sí metex, no es tan gran

con es lo mal que a. no vol fer; mas cor lo bé que a. fa

en sí metex es major que lo mal que a. no vol fer, per asò

S. à major perfecció mèrit en u, blava per y. contra

U. Z. amant a. cor fa be, que no agra si lamàs més cor

no fa mal que cor fa be.

1 o. Qüestió es: si peccat es creatura.

Solució: I, s. «J.J \
a. u. i

i e. a. u. y. 1 \C\jiJz^\ j'e^"u,'z.i

i i. a. ü. y. i.

Con f. menbra, en la primera cambra, la tersa quarta

quinta e .vj.» cambra e puxes menbra la segona cambra,

adones entén g. que U. Z. no son creatures en e. í., qui

son creatures en la tersa e en la quarta cambra [son

e. i. creatures], mas son enversades*del triangle vermell,

lo qual enversament es U. Z. qui son obra e àbit de

9. i., e no creatures en aquelles cambres-'

1 1. Qüestió es: si hom pot entendre en .j. temps pre^

destinació e franc àrbitre.

Solució:
i
8. x."! ra."t.'i r«f."ri^';.

I. BM, in tertia camera liberum arbitrium esse perfectionem, meri-
tura ... nihil esse. —í. A, maiorirat.— 3. BM, quia. 4. BM, intelligit

.11. z. non esse creaturas, nam .s. creatura est atque .u. y. creaturae sunt
in .e. i. quae in tertia et quarta camera sunt creaturae, veruntamen qu^»
»enus perversa sunt et deviata.—5. BM, ometen e no ... cambres.
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Per la segona cambra es significat que a. ' c majoriUt

an concordansa, e que creatura à concordansa ab menori-

tat, segons que en la segona cambra es significat, e per

so que significa a. t. * es significada la solució en la pri-

mera e en la tersa cambra; cor per 8. X. es significat que

a. à major obra predestinant e jutjant per franc àrbitre,

que e. no pot entendre, e per asò e. en .j. temps metex

no pot abastar a entendre tota la cambra de i Pr®?**!?*''

nació franc arb|tre;; mas con entén predestinació, la

tV. conserva tant de temps franc àrbitre per subposició

e creensa e objet, tro que e. lo pren per objet e lexa

predestinació; e asò metex fa n. de predestinació, que fa

de franc àrbitre.

1 2. Queslió es: si per veritat menbrada entesa e ama-

da son mesclades les potencies de 1 ànima.

SqÍucíó: i
s^y.j [evYvi ['í'-'^-J

\''^'•'y•'^''\
[''"v'y•I^•J

i foc foc i

i
aér àyi^ua ;.

Segons so que les cambres e la qüestió signifiquen,

entén g., menbrant f. les cambres e la qüestió, que los

.iiij.< elemens se mesclen en lo elementat,^e per asò f.

menbra que y. està objet diversament a la e., e Z. a la

i., e y. z. a la m. e a la r., la qual diversitat no seria si

les potencies de S. eren mesclades e perdien lurs formes,

ni les potencies de S. no aurien pus nobles formes que los

elemens, qui per so cor se mesclen son corrobtibles.

13. Qüestió es: si ànima, qui es be, es sobjecta a fal-

setat, qui es mal. .

^qIucíó: \9.^z•\ i.•í.y;.! [•vi^fv! ï*<>5'.!*<?:rr*j L«yflM«
t^rraj.

Menbrà f . la quarta e la .v.* cambra, e per asò entès

g. que enaxf con secor es lo pasciu sobjet sobre lo qual

se fa la transmutació de vi en vinagre per corrobció^de

calor en fredor, que enaxf e. í. n. son lo sobjet Qn h h
I. A, qiie c^rçatura.— 2. A, .a. c— 3. Q, manca <n Iq cJcmcntat.—

4. BM, propter transmutationcm.



1^8 Ramon Lull

Ja transmutació de y. en z. contra ío triangle vermell,

estant differencia enfre S. e b. C d., e enfre b. C. d.

e e. I. n., a la qual 6. i, n. qui son en Z. ' estan sobjec-

tes b. C d. sotz qui està S.

14. Qüestió es: si home es creat majorment per conè-

xer e amar obra intrínsica de a. o extrínsica.

Soiució: i.*'..*'..; :'*•'.^r.! :..?•:.••! [Xr^^d í
"• "• 1.

Per la primera cambra es significat con .j. triangle

entra en altre, doncs entès es que majoritat e lo pus no-

ble triangle vermell signifiquen en la segona cambra la

solució per totes les altres cambres; cor C. d. an pus no-

bla e major e. en conèxer e amar hi obra intrínsica de a.,

que extrínsica, e lo triangle vermell nes pus noble en lo

vert groc e blau contra U. Z., e ab u. y. mils se concor-

den C. d. si obra intrínsica* es lur fi, de la qual obra es

influïda la extrínsica, la qual no seria influïda si home era

creat per conèxer e amar sí metex qui es obra de a. e

que en sí metex àuria tot lo triangle vermell, la qual cosa

es inpossíbol: ergo &c.

15. Queslió es: si viscis son sobjetz^ a vertutz.

• Solució: l^-,,!^'] Te. ü.'y•
I

f 1. ü.^ z/ r |
aygua terra i

;
foc terra

,

Membra f . con lo vi, per lo triangle vermell, comensa

per la .v.^ cambra, e con es en agràs passa per la quarta qui

es lo mijà per lo qual ve en la .v." cambra; e per so que f

.

menbra, la g. entén que enaxí con la secor es lo mijà pas-

cíent on se fa la transmutació de calt en fret e de fret en

calt, enaxí U. Z. son sobjectes a la U. y. de e. i., segons

que la primera cambra significa en la segona e tersa cambra.

1 6. Qüestió es: si ens creat es per sí estant o per co-

mensament mijà o fi.

' Solució: it. x.| là.'ej jfoc'foc: \e.a."u.y.} Qnmediate
mediate i.

I. BM, manca qui son en .z,^— 2. BM, opus inrrinvecum ipsius .a.

3. B, objecta.



Art Demostrativa 139

Per t. mcnbra f . que csscr à concordansa ab majori-

tat en la fi, e ab menoritat en lo comensament e en lo

mijà; e per asò g. entén que s. es existent per a. qui es

fi de s., segons que ó significa la quarta cambra; e per

la .V.* es significat que S. està per lo comensament, so es'

Q.., t està per sí, segons que ó signifiquen U. y.; e asò

metex se seguex de la tersa cambra.

1 7. Qüestió es: si Deus pot mudar la fi <a)> que à crea-

da creatura.

SoJució: ['i^'"y^1
I.»- «•.! L••'•r'y•J iA*r"?*""|.

Mcnbrà f. la segona cambra e puxes la primera, e

entrà g. en la tersa e en la quarta on entès la solució; cor

per a. a. menbra f. la y. en la t. con' a. à en sí bonea

saviea perfecció &c., e per asò la fi per que à creada

creatura es inmutable per so ques pusca concordar ab la

fi la tersa cambra e no la quarta; cor si la quarta cambra

se concordava ab la fi, descovenrias la tersa cambra ab

la segona, e asò es inpossíbol.

18. Qüestió es: si volentat pot en .j. temps amar e

desamar.

SoJució: \i' i' \ i inmédiiate mediate j
i e. i. y. z. i

I

potencià objeti.

Menbrant'f. que e. i. an differencia e concordansa

sens contrarietat con Q. mou i. contra Z. qui es contra la

y. que e. à per objet, e per asò 3 g. entès la solució, so

es assaber, que per la segona e la quarta cambra poden

ésser e. i. en la tersa per lo triangle vert e vermell,

movent e. la i. e estant e. en àbit con i. à la Z, e de

converso; e per asò mediate an d. h. .j.^ objet segons la fi

el comensament del triangle vermell, mas no segons lo

mijà, en lo qual an diversitat concordansa.

19. Qüestió es: si cascú enteniment es en .j. nombre

metex ab altre.

I. BM. scilicet quomodo.— 3. Sembla que hauria ctester mcnbrà.

—

3. M, omet e per asò.— 4. B; primum-
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Solució: iurü^'l l'i'.'si] ra.'s.': i 8.'t.j i'y. z."i :e^ÍBu"ü."y.i

\'£'ïiZ^:í

La primera cambra significa en la .vj.' e en la .vij.S

que en la segona es lo triangle vert significat per la

quarta cambra e per la quinta; cor si noy era lo trian-

gle vert, seguir sia que fos destrufda la tersa cambra e

la .V.*, cor a. seria sens justicia, e en la .v.* cambra no

seria diversisat contrarietat, e asò es inpossíbol: per la

qual inpossibilitat entén g. la solució, segons que damunt

es dit.

20. Qüestió es: què es lo mijà qui es enfre la potencia

e lobjet?

Solució'. Lü"...?*.! i..•r..ar..H.y. i rï.'u^'z."! [fbçaer'l

I

aer aygúa
I

fie^gua'terria" j.

»

Per la primera cambra son significades les altres cam-

bres en les quals es manifestada la solució, so es assaber,

que per la segona e la tersa cambra es significat que

e. U. y. son mijans per los quals 8. pren a. per objet, e

i. U. vermella son mijans per los quals f. g. h. prenen

Z.; e per les altres cambres es significada la obra qui es

enfre foc <e foc, foc)>* e aer &c., la qual es lo mijà qui es

enfre la potencia del foc &c.5e lobjet, so es lo subpòsit

al qual se mouen los elemens.

2 1

.

Qüestió es: per que caritat es pus general vertut

que fe?

Solució: ;
U' Vvi \

*• *• "• /• i fi " ^'^
;
m a. u. yl z.\

I

ésser privació;.

£n la segona cambra à e. major ésser que m. en la

quarta, e la i. à concordansa ab majoritat en la tersa, e

la m. que desama u. Z., ab menoritat se cove en la

quarta; e cor majoritat ab ésser <(e)» U.'* y. à concordansa,

e menoritat ab U. Z., per asò g. entén la solució per la

majoritat e menoritat damunt dita.

I. B, manca aqutsta cambra.—-2. Pro dt BM.—3. BM, manca &c.
—4. B, saUa a ía .u. següent.



Art Demostrativa 141

22. Qüestió ei: si lenteniment es <^aytant> contrari i

viscis con la volentat.

Solució: ^.iJ^"*-'; :8. «.'I i€t."i |
fbcaygüiàl laèr teriril;

En la qüestió e en les cambres es significada la solu-

ció: cor enaxí con mirayl espascifíca en sí los individuus

de la fas, enaxí la qüestió e les cambres^ espasifiqucn, per

representació, la solució; e aquesta regla nd fayl en esta

Art; e asò apar en les damunt dites cambres e en la qües-

tió on jipar la solució, 'so es assaber. que f. g. h. son

egualment mogutz contra u. Z. per e., ptx tal que enaxí

con en la quarta e quinta cambra es egual contrarietat

per lo vermell, que enaxí en e. la b. C. d. sien egual-

ment contra u. Z. per la i, e per lo vert e lo vermell,

cor si no ó eren, seria destruída la segona cambra en

la tersa.

23. Qüestió es: si Deus es ens infinit en essència e en

dignitats.

Sòíució:\xnX,\ ra.a.i i «iísJsei• perfecció i.

Per la primera cambra es significada la tersa en la se-

gona, en la qual entén g. la solució, menbrant f. la t. en

la segona cambra; cor per lo blau * entén que la obra in-

trínsica de a. seria limitada si a. era finit en essència é

en dignitatz; e per lo vert 3 entén que mòltz a. pórien

ésser si la tersa cambra era en privació; e per lo vermell

entén que si a. privava de infinitat, mouria sa finida enten-

ció e desamaria e amaria la tersa cambra, qui ab infinitat

se Còvé; e per lo groc entén g. que si a. era finit, seria

majoritat per menoritat e nó per infinitat, contra la qual

menoritat es la tersa cambra, qui ab a. se cove; e per lo

negre entén g. que a. no seria sens que infinitat no fós,

cor si era, seguir sia que la tersa cambra agués concór-

dansa ab menoritat edntra majoritat, e concordar sia ésser

ab privació Contra sí metex, e perfecció ab inperfecció con-

I. BM,manCa on apar U solució.— a. BM, per .u. livídum.— 3. BM,
per trfangulum viridem.
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tra ésser, 'e assò es inpossfbol. Er^o' provat es infinitat

ésser en a. e en ses dignitatz, segons que damunt es de-

notat; e esta regla es general a tota la Art, so es assaber,

que de cascú triangle pot hom fortificar e fer demostra-

ció, discurrens f. g. per les cambres qui a la solució se

covenen.

24. Qüestió es: si la potencia mou per sa vertut son

actu o sil mou per vertut del objet.

Solució:
i

)(• y*
I

a. s.
j

i
e. a. u. y, i

: i. a. u. z. ;.

Per X. es significada la cambra de
:

ÍP.|T^®dlate me-
diaté he la cambra qui està en la qüestió, e per y, es

significat que segons lo triangle vermell cove que 1 objet

estant per y, en lo triangle vermell, influa en la potencia

tota hora que aja 1 objet segons la segona e la tersa cam-

bra; c per asò entén g. que de la potencia cove exir ver-

tut qui mova son actu a pendre objet, cor si no ó faia,

seria desordenació en la segona e en la tersa cambra, e se-

ria ordenació en la quarta, e asò es inpossíbol: per la qual

inpossibilitat es significada la solució en la cambra de

I
inmediate mediate

, segons que damunt es significat.

25. Qüestió es: si la potencia pren 1 objet dintre sí me-

texa o fora sí metexa.

Solució: ;X z
; i

foc terra: iaerayguaj le-a- u^y-j

ITu-S- "

La responció de la qüestió es significada en la primera

cambra, indicant, per metàfora, la segona e la tersa cambra,

la quarta e la .v.*, e de converso; cor lo foc en sí atrau

la cecor que reeb de la terra c fora sí la gita en 1 aer que

escalfa, lo qual gitament*fa per so cor laygua i ve ab la

terra en quant la refreda, e per asò es la obra dintre pro-

ducta e apar defora, so es en lo clemcntat; e asò metex se

seguex de b. C. d. en e., e de f. g. h. en i., cor con

e. es en a. U. y,, adones es e. dintre b. C.^d. per

I. M, manca contra ésser.— 2. BM, Ergo &c , « calieró.— y, A. sen-

se tancar, —4. A giranient.
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obra e es defora per a. U. y. qui no son b. C. d., c asò

metex se seguex de í. qui es en u. Z.; e si asò no era en

axí, inpossfbol cosa seria que z. fos en x, per colpa in-

perfecció privació ni per raó, ni potencia ni objet ni obra

dintre ni defora re no serien, e inmediate e mediate serien

en privació.

26. QuesHó es: si peccat, qui es non re, pot ésser occa-

sió. de re.

Solució: íy•y•'; i.•••r; re^a- "• V'..: .'^• "v^' i. !.^?.9

fbcl.

Per les cambres es significada la solució; cor la tersa

cambra es la fi de S., e la quarta no es la fi de S., ans es

contra sa fi; e cor es contra sa fi, es la tersa cambra con-

cordant ab ésser e la quarta ab no ésser; e cor <(a)> la

quarta cambra es sobjecta la S., per asò es peccat ocasió

de alcuna cosa, jassia que sia non res, so es assaber, peccat

ésser occasió de pena e de la privació de la fi de S.: cor

en axí con lo foc simple es occasió del conpost, en axí pec-

cat, qui es non re, es occasió de pena e de privació de be

con es en re estant, so es en S. qui està en la quarta cam-

bra; e en axí con foc qui es occasió de home, jassia que

no sia home, en axí y., qui es en la tersa cambra, es occa-

sió de ésser, jassia que no sia Iens en que es, e la z. qui

es en la quarta cambra es occasió de peccat e de colpa,

jassia que no sia lo peccat ni la colpa.

27. Qüestió es: qual es pus demostrable, o veritat o

falsetat?

Solució: \y•^•\ ie^ a. ü. y.; i

f.
u.'z.l :e. ui. z.\ |í. ai'u^y.l

i

X. X. ;.

La y. à concordansa ab ésser perfecció, e la z. ab

privació inperfecció, significant, la derrera cambra, la

.j.* X. concordansa ésser en la segona e en la tersa cam-

bra, e lautra x. significant lautra concordansa en la quarta

cambra e en la quinta. On, con asò sia enaxí, doncs solta

es la qüestió en la significació damunt dita.
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i8. Qüestió es: si la volentat (|ui deiaina Falsetat ti

tan prob a veritat con a falsetat.

Sòtutió: [«•' Zv! ;'®:.Y•.l Qv'?-";
;

'^'?^v

Per la .j.' X. <^(lc la dcrrcra èambra^ ' zi significada

potencia e per lautra òbjet, e per la segona cambra es

significat que la h. qui desama z., es pus prob a la y. que

a la z. per tò con es moguda per çl,; mài cor e. cove

ésser en àbit con h. desama Z., per asò inmediate es pu*

prob h. a z. que a y., mas mediàte es pus prob à y.

que a Z-, segons que damunt es dit; e per asò es queMió

&ignifiòada*per Ió vert en la primera cambra si la e. qui

ti en la segona cambra, es tan luyn a la z. còn es la i. per

la e., e la solució està en la solució de la primera
^
qüestió,

icgons que damunt es dit e es significat per les cambres.
''

||[ Fenides son les qüestions qui ion soltes per la le-

tra qui espon les figures c qui mostra con hóm deja enier-

ear la solució de la qüestió per les cambres.

UB

j. Ve BM.— j. BM. et ideo significatwr quortodò.—3 BM, j»r«e-

dictte.
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I]

Comensen les qüestions qui tan solament

son soltes per figures,

QUESTES qüestions son soltes per Ics figures de

les cambres segons que les cambres e les qües-

tions ' signifiquen les solucions, avent cascuna

qüestió cambres dejús sí on es la solució denotada.* E qui

en les cambres no sab apersebre la solució, recorre a les

cambres, discurrent la t. per elles, segons la regla que

navem donada en les qüestions denant aquestes, e gart la

doctrina segons la qual està la t. en aquelles cambres, e

seguesca aquella doctrina; e aquesta es regla general a la

solució de les qüestions qui son de a. S. t. U. X. y. Z. e

de los .iij. comensamens. ^ E primerament direm de les qües-

tions de a., e puxes per conseqüent direm de les altres.

I . De les qüestions de a

.

Vi^UESTió es: si Deus es en sí metex.

Solució: rboriéa boneaj r'èsJïér'peïïFecció'i í'prí-

vaició Inperfecció: i t. t. ] i isl. ui
j
\y^'z,\,*

2. Qüestió es: si la bonea de Deu e son bonificar an

egual granea.

Solució: i
boneai grariéa

|
! à. à. i

i a. tï.
\ ja. t. i

i
poder justícia I I éteriïïtiit nbbïéia 1.

3. Qüestió esi si bonea à poder en eternitat.

I. M* (=Te de errades) et' quaestioncs ; BM, manca,— i. ayent ...

denotada] BM, et quia oronis quaestio suam praecedit solutionem. idcir-

copost quamlibet quaestioncm sua sequitur solutio. per. cameras sibi de-

bite assignatas.— ). -BM. et de principiis theologiae phiIo»oph>ae et

juris.—4. M, s. u. y. z. (tot una cambra).

AxT •Taula -le



146 Ramon Lull

Solució: r^o^^^ 'f^!^\^J L?^'*''] [•• "•! feiser

perfecció
I

rmajbritat fi
] [ justicia liàr^uea j.

4. Qüestió es: si en Deu à dignitatz.

Solució: jboneàpoderi ; a. s*.; :*•*•! :"•"•; lY•^• \

I
e. à. u. y. I i y. ü. z.J.

5. Qüestió es: si .j.* dignitat de Deu pot ésser en altre

sens distinccíó de les dignitatz-

Solució: Tbonea savlea i

j
granea poder I

|
ésser

perfecció I |
íàrguea noblea

I Is. ïi.]
j
ài. 1. 1.

6. Qüestió es: si los benahuyratz qui son en glòria,

amen Deu egualment en sa essència e en sa obra.

Solució: bonea voíentat \\a..a..\\ caritat justicia
\

r rniajjorita.t eguaítat |.

7. Qüestió es: si la obra que Deus à en sí metex in-

trínsicament es essencial o accidental.

Solució: i
bonea vertut I ; granea eternitat i ipèr-

fecclói justicia i
í majoiritait rnenbritiat : \

ésser pri-

vació I

I

e. a^ ; ri7 ai. !
i differencia contrarietat;,

8. Qüestió es: si substància es dita en Deu propria-

ment o <in>propriament.

Solució: r bonea veritat': |'"à7yà'"l I a. t.
J ;^a."x.'J

i essència dignitatz
i

\
actu forma |.

9. Qüestió es: si en Deu està glòria per bonificar qui

sia gloriejar.

Solució:
I

bonea gibrïia
j ía! 1. 1 i yídà actü

J \

granea

volentàt : Tjüstlcla riobíea .

10. Qüestió es: s\ Deus es pus demostrable per sen-

blansa que per desenblansa.

Solució: \
bonea perfecció; I granea noblea

j
: e. a.

"u.'yi'l r"i'.ü."z^"| i's. t.
i

i Jai/x. I.

1 1. Qüestió es: si en Deu pot ésser relació.

Solució: j
bon ieà justícia I

:
poder perfecció

\
\
Deu

obra
i I

dignitatz actu M è. a. ;.

12. Qüestió es: si cor Deus senten e sama, se seguex

tant de be con es son entendre e son amar.
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Solució: \ bonea largueai jgranea justiciai
I

poder

voientat \
\
ésser perfecció ;.

13. Qüestió es: si bonea c son bonificar son sens con-

posició.

Solució: f bbhéà sjmpïicltgit
I

;
granea eternitat

: ésser perfecció
\
jàctu reíàciój.

14. Qüestió es: si Deus es pus demostrable per los.

actus de les dignitatz que per les dignitatz.

Solució: bonea nobieai
|
a. a. M a. t. M a. s. M a. x.

15. Qüestió es: si la misericòrdia de Deu es essència

potencia.

Solució: ; bonea misericòrdia:
\

granea eternitat
j

1 (sssencia àctu i i ínrnédlàte medieite
I

! ésser pri-

vació i.

1 6. QuesHó es: si la senyoria de Deu es eternal.

Solució: I
bbnéà senyoria

I
íà. ti] iÍeu ü.l

|

dignitatz

reíiació
I

; s. t. i.

De granea

V^"'^^''''^ ^^' '' ^" ^^" ^" egual granea possibilitat e in-

possibilitat.

Solució: Igràneiai grànéà: |a^a.; L^í^rr"!!*?^* .P®rt®9:^

cïó i i júaticia iàrgúéa 1.

f8. Qüestió es: si la granea de Deu es pus inmensa

per eternitat qui eternific eternal be espaciíïcat, que sens

be espacifícat ' eternalment.

Solució: i
granea eternitat ; i poder justícia J ; sa-

vlèàvbiéntàt I |actü relació i.

19. Qüestió es: si la granea que Deus à en enten-

dre* e voler, gloriejar e bonificar pot ésser inmensa en

velocitat.

I. B, cpcciBce ... specifice.— 3. B, habet intelligere.
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Solució: fgr^nea'pocïér ; ;
eternitat giorjia; jvoíen-

tat justicia ; iesser perfecció:.

20. Qüestió es: si la saviea de Deu pot ésser tan gran

en sí metexa sens obra íntrínsica espaciücativa, con avent

en sí obra íntrínsica espacificativa.

Solució: : grànea Jsavièà ; 1 eternitat vertut
i I
poder

volentiàt
I
rslmpllcítàt nbbléa i.

2J. Qüestió es: si la volentat de Deu vol ésser en la

bonea e granea c eternitat, e que bonea granea eternitat

sien' en ella.

Solució: [gràriéa volentat; rjüistiòia làrgüèiài
I per-

fecció noblea
\ \

gíorià simplicitat;,

22. QucsHó es: si la granea de Deu à tan gran vertut en

bonea eternitat poder &c., con à en saviea e en volentat.*

Solució: : granea vertut
\

|

poder juJsticia
I

I gíorïà

perfecció I ; volentat larguea; i simplicitat nobJea :.

23. Qüestió es: si en Deu pot ésser alcuna obra on

nos seguesca contradicció, la qual parega' ésser contra-

dicció a humà enteniment.

Solució: \
gràriéà veritat i ía. s.

|
lesser pierfecciól

j
predestinació franc àrbitre

|,

24. Qüestió es: si Deus es pus entelligible c amable

per obra Íntrínsica que extrínsica.

Solució:
\
grànea glòria I i eternitat perfecció I

I

bonea volentat
I j saviea justícia:.

25. Qüestió es: si Deus pot ésser occasió* a inperfecció.

Solució: \
granea perfecció I \ poder saviea

j

I
volentat jüisticià \\ isimpllcítat niobléà

|.

26. Qüestió es: si estant .}. dignitat de Deu en altra,

es la .j.» limitata en lautra.

Solució: i graiïeà jüJBtïcïà
i |

eternitat po^ ; y<>-

lehtàt perfécci(!^
I f gíoHia iàrgüeà

I
simpílcïts^

hbbiea I I issséhciia àctü \ j e. à. i.

I. B, sic ut bonitas ... sint : M, sicut bonitas ... sunt.— 2. B, sicut

sapientia et voluntate.— 3. M^ possit.— 4 M, causa : B, om.
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27. Qüestió es: si la larguea de a. ' pot donar inmens

e eternal do.

Solució: i
granea larguea i

i
a. à. ji a. t. i ; dignitat*

aictu
; I

fbrririà relació i.

28. Qüestió es: si la simplicitat de Deu pot ésser en

tan gran granea sens simplificar ^ con ab simplificar.

Solució: \
granea eimpíícítat i

\
bonea eternitat i

I

voiented: glòria i
i
foc foc j.

29. Qüestió es: demanat es, què es Deus?

Solució: i
granea nobleai

;
a. a.

i I essència actu ;

i dígnitatz relació ; ; ésser perfecció i i vida formiai
j

i
e. a. I.

30. Qüestió es: si cove ésser gran colpa per so que

Deus pusca usar de gran misericòrdia.

Solució: ;
granea misericòrdia: la. u.; la. z.l i e. a.

u. y. i
i i* SI* u. Z.M ésser perfecció i iprivació Inper-

fecció
I

iínriniedlàte mediàte i lactu relació
j.

31. Qüestió es: si visci e falsetat aurien en Deu* major

granea, si eren en ell, que en negú altre ens.

Solució: iSfranea senyoria; is. t.: \e. u. z.i ; I. a. ü.y.l

; nií. ia. ü. y^ z^j ir.à.u.y. z.| ifòcaygüà; i foc terra!.

De eternitat

VjuESTió es: si Deus e sa eternitat ^son .j. ens metex.

Solució: ieternitait eternitat; ja. a.j i bbniea graneai

I
poder nobiea \

i voïentat justícia
I |

e. à. ;
\
ésser

perfecció
\,

33. Qüestió es: si I poder de Deu pot, <en> eter-

nitat, possificar egual e senblant obra a sí metex e a

eternitat.

Solució: feterrïltiat'poder
J |

a. t.|
|
ia. x.J

\

yolenitat

justícia j
i sinnipiíciteit hobleia \,

1. BM, divina.— j. BM, dignitates usual en Ui catnbret.— 3. A, $im-

plititat.— 4. A, dreu.— 5. M, et «ternitas.
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34. Qüestió es: si Deus es eternaitnent entelligible

<e entès realment>. •

Solució: r eternitat savíeii'1 ï'ei•y•'l [actu relació
i

j ésser perfecció \
\ justícia nobíéà '.

35. Qüestió es: si Deus es pus amable per sí que per

creatura.

Solució:
I

eternitat voientiati f bonéa granea ; i jus-

tícia simpiicitat : : a. s. ;.

36. Qüestió es: si la vertut de Deu se pot minvar ni

créxer obrant o no obrant.

Solució: ietémitat vertut: Tgranea poder
J i

majo-

rïtàt egüaítsit ! ia. a.i fdignïtiat ielctüj
I
acció i^í

i
ésser privació

I I
majoritat menoritat;.

37. Qüestió es: si en axis cove que la saviea de Deu

aja entendre en eternitat, con à en sí metexa.

Solució: retérriïtàt veritat
I f

yoienta*. justicía

i JBÏmpiicitàt ribbíèia \,

38. Qüestió es: si en Deu an tan gran concordansa

eternjficar e gloriejar, con an eternitat e glòria.

Solució: leteirnitat gioi-ía1 [actu relació
| I

©ssér

perfecció I f gràriéà jüsticia i.

39. Qüestió es: si ans quel mon fos, la perfecció de

Deu era contra inperfecció.

Solució: i eternitat 'perfecció i
I

a.a.
J ; ar..?<rj j. *•..*•

ü\l y.;» i i^ u. z. i.

40. Qüestió es: per que ' la justícia de Deu conserva

los dampnatz pcrdurablement pus que misericòrdia nois

perdona?

Solució: iétèrhïtiat jüstïcïa; ie.^a.j ||."a.: Imèrít coípa|

i
nbbïea senyoria:.

41 . Qüestió es: si Deus vol ésser Deus pus que es Deus.

Solució: i
eternitat ïàrguéà: ; dignitat actu

;
i gra-

nea votentat; i a. a. I.

I Ih BM.~í. A, e. a. I c a. u. x.— 3. M. Utrum.
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42. QuesUó ei: si en Deu se cove perfeccíonejar, en

axí con voler en eterniBcar.

Solució: jétérnltàt sirhpíicitsitj Ivoientat perfecció:

jactu reiació: I justícia nbblea 1.

43. Queslió es: si per muntipiicació de nombre infinit

en dignitatz ' poria en Deu aumentar noblea.

Solució: retérníteit noblea i igranea íarguea: ; vo-

lenikat perfecció :
i poder saviea i

; e. a.
.

44. Qüestió es: si la misericòrdia de Deu à inperfec-

ció de granea cor lo mon no es eternal.

Solució: ; eternitat misericòrdia: : granea perfec-

ció
i

Ta. t. M a. X. :
; dignitat actu .

45. Qüestió es: si la senyoria de Deu es inmensa.

Solució: ieternitat senyoria: ia. t.| Igranea )ustlcia|

: simpiicitat noblea i.

De poder

^^uESTió es: si en la natura de Deu pot ésser concordan-

sa e egualtat.

Solució: r poder jfjdder i I a^a.| i
bonea granea;

i eternitat perfecció
i

lessèr privació i

\
sinnplicitat

noblea i '\ é^a.^ \, a. i i y. z. :.

47. Qüestió es: sí la saviea de Deu à tan gran poder

en bonea granea &c., con entendre.*

Solució:
;

poder saviea
: \

volentat justicia
\

i bo-

nea granea : i eternitat nbbteai ;.

48, Qüestió es: si la volentat de Deu à poder en infi-

nir, pus que volentat dome à poder en voler ^infinir alcu-

na cosa.

Solució: i
poder volentat i i granea eternitat i

i dignitat àctíÏ! iforma rolacló
i

; ésser perfecció^;

I o.'a.'L

I. BM, dígnitatutn.

—

ï. M, in íntelligere.~3. B, potestatem habeat

infinire ... potestatem habeat velle.
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49. Qüestió es: si I poder de Deu qui possifica en sf

metex entenent e amant c possificant c magnificant, gita

fóra sí metex sa vertut.

Solució: I.Ppder.y®'**'^*;
l.*^^**!

|'a!'t
j Igirainea'eter-

nïtiat
i

i comensament fï 1.

50. Qüestió es: si Deus pot fer alcun ens lo qual sab

que no farà.

Solució:
I

poder veritat
J

I gr^iïea [usticià
|
fiactü

reíaciój jconcordahsaègüaltat: l'e.'éi.] fi. à^ L

51. Qüestió es: sil poder de Deu pot en sí metex fer

alcuna cosa per que aja glòria.

Solució:
I

poder glòria ;
I
bonea granéa i i

savleiài

yoleir^
[ justícia fiargúea j'actü" relació"; fàfisfi

52. Qüestió es: per que hom se maravella dels mira-

cles que Deus fa, pus que à tot poder?

Solució:
I

poder'"perfecció rn."a."| rr."a.l Te-ufz.1

i í.u.y.
j
[eJsser" privació' i i'fbcàér'i.

53. Qüestió es: sil poder de Deu à tanta perfecció

con vol son voler.

Solució:
I

Pp'^er jüsticiai ; gfatïea eternitat; [sim-

plicitat nobïea i i aictu rèïacïó 1.

54. Qüestió es: si 1 poder de Deu pot tant donar con

es sa granea.

Solució: fpoder iarguea]
i

gt-anea éternitiàt I jüstí-

clia slmpílcitat
\

;
boneà volentatj.

55. Qüestió es: si totz los actus de les dignitatz de

Deu poden ésser en cascuna dignitat.

Solució:
\

poder simplicitat
\ \

g ran iea eternitat:

i

a. a.
j I

e. a. I ; i. a. ij majoritat menoritati.

56. Qüestió es: si 1 poder de Deu es aytan noble en

possificar, con la saviea de Deu en entendre e la volentat

en amar.

Solució: I poder nobléaj
i
bonea perfecció

I i gra-

nis»a ieternitiat: [volentat Justícia I ;é^à.i.
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57. Qüestió es: si] poder de Deu pot tant per miseri-

còrdia con per eternitat e granea.

Solució: \
pocior misericòrdia:

I si. a. i
i a. tJ i

;
iiu ic.

;

I

actu relació i.

58. Qüestió es: si Deus pogra ésser senyor si pogués

peccar.

Solució:
i

poder senyoria ia. a.i | vbïéntiait Juistícïaí

I
ésser privació; I e. ia. : i i. a.

.

"De savtea

V^UESTió es: si en Deu es saviea per so que entena o si

entén per so que sia savi.

Solució: i

saviea saviiea M a. ioi. : : granea eternitat i

jt. t.
j

i msijbritat egualtat ! ; beu obra; lx.x. M actü

prima erítehcló:

.

60. Qüestió es: si la volentat de Deu ama tot so que

sab la saviea.

Solució: saviea voientatj : gi^neà eternitat i Ibo-

hea justicia i ic. g. i Id. In. j.

61. Qüestió es: si la saviea de Deu pot entendre en-

tenent e entès sens vertut espasciBcativa.

Solució: Isaviea vertut i i boneisi granea
i

i vbieiïtat

gibriia i i pieirfecció Justicia i i foc foc
I i foc aer

;

i foc aygua ; i foc terra ; \c.y.\ \h.z.\,

62. Qüestió es: si es leguda cosa a dir que la saviea

de Deu am e que la volentat de Deu sapia.

Solució: iÏBiàviea veritat
i fa.'y/i |

a. z.
] |

aii au ] í'actü

relació
|
f e. ia. y. I

|
i. z. i.

63. Qüestió es: si Deus sab nombre infinit.

Solució: isàviea glòria
;

; a. a.; i a. s.; ja. t.j i dignitat

iaictü
j

i potencià relació
\ |

e. a.
i fréyiaMtàt raó;.

64. Qüestió es: si en Deu à major perfecció sa saviea

con entén sa perfecció, que con entén que entén més que

negú altre ens.
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Solució: i
sàvïéa perfecció^ f bonèa grànèia i la. tij

i
beu majoritait

; j
a. x. i

i ésser privació;.

65. Qüestió es: sí Deus ama gran actu de saviea pus

ama granea en saviea.

Solució: i
savtéa Justicia i i igranéa voientat :

i
lar-

guea simplicitat ; : e. a. : rn. a.i jr.a. 1.

66. Qüestió es: sí la saviea de Deu entenent largifíca

per bonea granea eternitat poder voientat &c.

Solució: I
saviea iarguea

|
\
bonea granea

|
leter-

nitatpoiderh voientat vertutMa.t.n beu majoritat :.

67. Qüestió es: per que conposició es pus luyn a Deu
que a àngel?

Solució: \
saviea simplicitat :

\

grianéa eternitat

;

I

actu reiació i i a. s. i.

68. Qüestió es: si en Deu es entenció.

'

Solució: \
saviea nobiea

\ \
granea poder

i

voien-

tat justicia
i i

dignitat relació
\

\
fbrrrïa brdinació :

i actu acció i.

69. Qüestió es: si la misericòrdia de Deu pot perdo-

nar a home presís.

Solució: ;
saviea misericòrdia

:
i a. x.

i
ésser

perfecció
i

\
realitat raó ] ; ai» t*

; I
beu majoritat

;

; creatura menoritat
\

: u. u. : I esperansa caritat
|

i a. a. ; I granea justícia; ilarguea nobiea;.

70. Qüestió es: si Deus pogra ésser senyor sens que

en hom no fossen ' vertutz ni viscis.

Solució: ; saviea senyoria; i a. x. M ésser priviàció;

I

perfecció inperfecció ;

i

inmediette mediate
\
actu

relació L

^

I. BM, intentio sua : MS intentio secunda.— a. BM, nihi) essent.
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De voíenlat

Q.'uESTió es: sí la volentat de Deu qui ama e la volentat

de Deu qui desama son .j." metexa volentat.

Solució: i volentat volentat
i a. a. I 18.8^1 ie^y^l'

: i. z. i i justícia misericòrdia :.

72. Qüestió es: si la volentat de Deu à major vertut

en voler que en no voler.*

Solució: volentat vertut: 1 granieíia eternitat 1 ijüs-

tícianoblea; dignitat relació; le.y•i : i. z.l | foc foc .

73. Qüestió es: si la volentat de Deu ama que veritat

verifíc en so qui per la volentat es amat.

Solució: :volentat veritat;
;
bonea gràniiea

j j justí-

cia jarguea ; : dignitat actüj Tforma reïàcíò :.

74. Qüestió es: si la volentat de Deu à bonea espasci-

fícativa ' en sa glòria per voler e volent c volgut.

Solució: ;
volentat gioria; : granea poder

I

justícia

nbbíÍBa'| jfocfoci [e.^ à. 1.

75. Qüestió es: si tot so cove ésser en Deu per qui<

creatura fos Deu.

Solució: ;
voíentat perfecció

;
;

granea eternitat
\

I

poder gïoría:
1 bbneà jüsticïài I veritat nbbieài.

76. Qüestió es: si tot so qui es en Deu es Deu.

So/ucio: : volentat justícia; i poder saviea| ifbrrha

ordínacíó J : obra eguaitati
j
gràhéà eternírïatl ;íàr-

gúea nobíeai.

77. Qüestió es: si la volentat de Deu se pot tota donar.

Solució: volentat larguea granea poder; isaviea

justicíal
I

gibría perfecció
i

I simplicitat nbbíeà.

78. Qüestió es: si la forma del voler de Deu es .j.* me-

texa en nombre <ab la forma de la volentat.

I. B, manca aquesta cambra,— i. BM, afegeixen et c converso.

—

3. M, speciíicatam.

—

4. BM, per quod. — 5. BM, Utrum forma actus vo-

luntaris Dei qui actus est velle idem sit in numero (M< omet in numero).
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Solució:
I

>^!®ntat s|mp^ Igraneà eternitat 1

i
justícia simplicitat i \ é. ai j

i ï. ià^ i.

79. Qüestió es: si <a> la volcntat de Deu 'plau que

hom li atreboesca tota noblea.

Solució: iyoíenrtert igràriea eternítiat! Ipio-

àer justicla i i e. a. i
i i. aii.

80. Qüestió es: si Deus à major plaer en perdonar

que en punir.

Solució: [yolèiritat míseNc I'Íeu 'ai'l I "s^'xi
j

iréyalitsrt raó i i y. zii1. *

81. Qüestió es: si Deus se covengra a ésser senyor

sens que ^ mal no fos.

Solució: \
vdiehtat senyoria 1 f griànéia noblea

j

i justícia larguea ; i nriananrient^ príma entencló I

|giòria évürril.

De vertut

V^UESTió es: si Deus à major enteniment entenent si me-

tex. que entenent creatura.

Solució: Ivertut vertut; ia. t.|
;
actu relació;

j
prima

ehtehció secunda èntehició
\,

83. Qüestió es: si es justa cosa que la vertut de Deu
sia en veritat.

Solució: i
vertut veritat; ; granea eternitati Ivolen-

tat justiciià
I I

e. a.J\
j
K ai. i.

84. Qüestió es: qual es la major vertut que creatura

pusca aver en glòria?

Solució:
i

vertut gioríà
|

i foc foc
j i foc aer j i foc

terra i
i Deu creatürià i

;
conícordansa majoritat i

i

perfecció inmedïeite i.

85. Qüestió es: si en la perfecció de Deu à vertut

perfeccionativa.

I. B, divine bonit»ti voluntat!.— 2. A, x. z.— 3. BM, esto, quod.—
4. BM, praecepta.
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Solució: ' vertut perfecció
\ \

granea eternitat i

I

voientat Justícia; 1 poder savíeà i iarguea hòbléa;

i'ïtoc' foc'l fe. ai,] ÍK'z.!.»

86. QuesHó es: si la vertut de Deu pot ésser inmen$a

e eterna! justificant en ella justicia.*

Soluctó: ; viertut justicia I Ibònéa granea poder

fvoiénitatj
|
pèrfeiccíó fiargüèa i jsiaviea simplicitat

|

Iconcordansa egüàitat^

87. Qüestió es: si la vertut de Deu menorifica sa gra-

nea largtBcant de sa essència metexa per bonea eterni-

tat &c.

Solució: rVériüt iargüeai
I

i granea eternitat í

|

po-

dér simiplicïtiat
j
fesser perfecció J I

rríajorltàt

egàltat i jfbcfbc í.

88. Qüestió es: si la vertut de Deu contradiu sa sim-

plicitat avent actu intrínsic.

Solució: ivertüt sïiinpiïcitadtl [granea nbbiea; ibb-

nea eternitat ; rpbder ybieritàt 1.

89. Qüestió es: si a la vertut de Deu es noblea obrar

o si li es viltat.

Solució:
I

Vertut nbbleal I bort^à granea ;| poder
vbleirvtat i

;
perfecció justícia i

; e^a. Mi. z. i
| ésser

priVàcib
I.

90. Qüestió es: si la vertut de Deu era sens actu

en misericòrdia con no perdonava, adones con lo mon
no era.

Solució: ;vertütiihtisericbrdíà| ja. t.i \x.x^ Igraiïea

eternitat i I actu relació
| \ reyaiítat raó I I ésser

privació 1.

91. Qt/e;$/id e^: si en la divina senyoria àuria 'defali-

ment de vertut si Deus no entenia ni justificava.

Solució: TVertüt"senyoria' i |'a.'x!; fa; si; l'ei'aü üiy.'l

i "K'ïï. z. i.

I. AM', i. z. : fiM, i. a.— j. ÒM, justifícando in justitia,— 3. A,
auia : BM, esset.
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De venial

V^UE^^'^ B^* ^' P^^ ^^^^ '^ vertut
'
de Deu, qui es inmensa,

està veritat creada, qui es termenada.

Sotuciói i
verJtEit''vèHÍtàt'i |"à^'a.'}

|

grànea savieaj

I

voieritJEÍt Jüsticíia 1 a. t.i [beu majorit^ creatura

mènorítat ; i differencíà eguaítat i :
a. x.

; Líf^lsri!***

actu
j

i

formà reíaciò i.

93. Qüestió es: sí falsificar es contra gloriejar.

&)fi/c/í5: ;
veritat glòria

;
i

a.z.
j

; e. a. u. y.J i.u.z.;

le.'u^ Z.I *
i h ü. y^l imèritcbípà; líomediate mediate

j

: ésser privació-.

94. Qüestió es: si pcrfeccionejar contradiu verificar.

Solució: r veritat perïfe5cc|ó
I |

granea eternitài

:
jüsticiia sïmpí ícïtiàt

i

fesiser privació
i

.

95. Qüestió es: si la justicia de Deu pot més verificar

en sí metexa, que creatura, per injuria, falsificar en sí

metexa.

Solució: Tveritat justícia! Tgrartea eternitat j i
po-

der vbíiented:; ; ia. t. :.

96. Qüestió es: si la larguea de Deu pot ésser en

tan gran granea de volentat, con la veritat de Deu en

saviea.

Solució: !
vèr-ítàt ïàrguea]

I
a. a.

j IJ><^P®^ P5?^?^®!' i

TgloHa perfecció : ; simplicitat nobíea j.s

97. Qüestió es: si la veritat de Deu, verificant en bo-

nea granea eternitat, contradiu a la simplicitat de cascuna

dignitat.

Solució: Iveritat si mplicitati ia. a-i i

granea no^

j's^ y. I* ireyàíitat ràói iy. z.j.

98. ^Qüestió es: si la veritat de Deu, verificant mise-

ricòrdia, es més nobla que la justicia.

I. M, veritatem.— 2. B, manca aquesta cambra.— 3. BM, manca

aquesta cambra : M', t'afegeix.—4. BM, s. x.
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Solució: i veritat noblea
|

j Justícia misericòrdia
\

; granea^'egüaltat'j \à. i^i^.*

99. Qüestió es: si con Ja justicia de Deu ponex alcun

peccador, la veritat verifica per misericòrdia.

Solució: veritat rnlserlcordja: ; granea eternitat 1

I
Justicia violentat i i ai^x7|.

100. Qüestió es: si la veritat de Deu es causa que sia

senyoria.

Solució:
i

ye»^*** senyoria; ; a. x.
|

justicia perfec-

ció
J
lesser priviació] \'&.'9.'\

j e.a.'l jï. i. |.

De glòria

VjuESTió es: si en Deu pot ésser glòria en glòria sens

diversitat desencia.

Solució: Iglbria glòria
I

Igranea eternitat! Ivbïéntat

justícia!
! dignitat relació!

!
nriajoritat egüàítàt !,

102. Qüestió es: sil poder de Deu pot en sí metex

gloriejar e perfeccionar.

Solució: gíorla perfecció! !a. t.
!
granea eternïtiati

! actu relació ! rrriàjbrítat ègüaltiat ! f cbncbrdàni-

sÍblWJ.

103. Qüestió es: si en Deu à tan gran glòria per bo-

nificar magnificar eternifícar glorificar perfeccionejar, * con

per entendre c amar.

Solució: !
gibrià jüistícïa

!
|cbhcbrdàhsà egualtat í

! simpíicitat noblea; a. a. !.

104. Qüestió es: si la larguea de Deu pot donar tanta

de glòria con es sa granea.

Solució: gibria larguea ! ! granea eterhiteit i ! vb-
lentàt simplicitat ! rpbder justícia

.

105. Qüestió es: si en Deu gloriejar contradiu sim-

plicitat.

I. Traducció de M (manca en AB) — 3. B, manca glorificar perfeccio-
nejar : M, manca perfeccioncjar.
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Solució', f gíoríia JBÍrTipiicítat
I
fvoíïsïiitai jüstí

I

perfecció nbbieà
j

\ cbhcbrdiahisà egialtert
i

.

i 06. Qüestió es: si Deus es pus gloriós per gloriejar

que per nobilifícar. •

Solució: ligibria nobiJítatl la. a.
|

; dignitat alctuj

i fbrriniia risíàcíó
i : eisser privació I,

107. Qüestió es: si enfre la glòria de Deu c sa mise-

ricòrdia à differencia.

Solució: \
glòria misericòrdia

|
|
actu relació i : co-

rnensament fi i; màjòHtàt menorltati.

108. Qüestió es: si Deus per so cor es senyor à major

glòria que no agra si senyor no fos.

Solució:
;

glòria isehybrïà
| i

à. t. \ ; à. ü. ; i üi. x. i

|actu rèíació |,

De perfecció

V^'"^'*''"'*^ ^^• *' ^ 'Ozví abastarà crear .j. punt tan sola-

ment si sa obra fos extrínsica e no intrínsica.

Solució: Tperfecció perfecció i rdignitàt relació i

hactu formà i I ésser privació i.

110. Qüestió es: si so qui es en la perfecció de Deu

està en ell per indigència.

Solució: ipérfeccíó jüsticiàl |a.à.| j
gnaiïea etèrnl;^

tiàt Ü iic. X. \\ ésser íibei^at \.
*

111. Qüestió es: si fóra més de inperfecció que de

perfecció si Deus res no fos.

Solució: I

perfecció tiarguéià;
j
à. 1. 1 leijisencíaeris;

Fsübistàncià àcciidéns
;

Imàjbrttat negació :
rneno-

rjtiat àférmàció 1 \i."'yc\ IjpHyacïó^í^

1 1 2. Qüestió es: si tot so cove esscr Deu, que Deus

fa en sí metex.

Solució: ^perfecció sïmpiicïtàt: loraíTIr?.®*®^?^***;

I. B, nobiliute : M, nobilitare.— a. BM, cmc libenmi arbitrJum

(MS libertas).
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i
JL tf.i i uhltet eM |'e,'iir] : H"!^]- fafermàció
negació

J
I substaancía accident 1.

113. Qüestió es: si I poder de Deu ab que pot la sà-

via entendre, c lo poder ab que pot la volentat voler

^son^ .j. en nombre' ab lo poder qui es en la perfacció

de Deu. ^n .li .^f/
•'•- *.<•?

Solució: perfecció noblea I
I

granieà eterhítiiit
|

I
volentat Justícia i f glòria simplicitat :.

1 14. Qüestió es: si la misericòrdia de Deu à pasció

con la justícia ponex los peccadors.

Solució: \
perfecció misericòrdia

|
i t. 1. 1

i fi fi;

: concordansa eguaitat : I e. z. ;
i e. àii

:.

1J5. Qüestió es: per ques cove a Deu ésser senyor,

pus que à tota perfecció en sí metex?

Solució: ;
perfecció senyoria

| ; a. t. ; ; nobïea fi

;

j
prima èhtéhció secunda entenció ; |

ia. x. M ihme-

diàte médlate :.

De justicia

V^UESTié es: si la justicia de Deu es aytan gran en la bo-

nea granea eternitat poder saviea * &c., con en sí metexa.

Solució: justicia justicia;
: 1. 1. j : essència essèn-

cia j j
majbritat majoriteit ; j eguaitat eguaitat I

.

1 17. Qüestió es: si la justicia de Deu fa tant largiíícar

lo poder, con la granea pot donar.

Solució: \
justicia larguea ; ibbnea volentat; I foc

fpiç
I
[ ésser majoritat i.

118. Qüestió es: si justicia seria en la simplicitat de

Deu con simplifica fora sa natura, sí non simplícava en sa

intrínsica natura.

r Setucié: ; justícia sJmpMcitat J i a, a. i ^ Isavíéa vib-

lantat
J

I conpbsició nrtenoHtat i.

I. BM, Jd«m »int.— 2 BM, ometen eternitat poder saviea.— 3 B. r. a.

Aht- Taula- II
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119. Qüestió es: si la justícia de Deu pot justificar

sens nobilifícar de so ' que justifica.

Solució:
\

Justícia nobíea I \ bonea poder i

j
àctiï

relació i

\
ésser privació i.

1 20. Qüestió es: si cove ésser gran mèrit e gran colpa

per sò que Deus pusca ésser de gran justícia e de gran

misericòrdia.

Solució: i justícia misericòrdia j ; a. t.
| \

granea
rhàjoritait i j

t. u. í ; majbriteit caritat
; \x,x. \

lesser

privació i.

121. Qüestió es: si Deus es senyor per so que ús de

justícia.

Solució: !
justícia senyoria i la. a.l I grànéa eterni-

tat ; i a. t. :

I

eternitat comensament
I j dígnítait

relació j.

"De larguea '

V2"^'^^'<^ ^^' ^' ^" T)z\i larguea e largífícar an egualtat en

granea de bonea eternitat poder saviea e volentat. ,. ^

Solució: \
larguea íàrgüéai I à. a. i

\

sirhpíicitait

nobíea
I

: forma relació j
i t. t.

j I
unitat essència I

I substància accident
i.

1 23. Qüestió es: si la larguea de Deu pot largificar de

la divina entitat e natura.

So/uc/ó; I
larguea sí mpiïcitsrti \ei."à.\ ipòdèr poder|

\eL^i.\ iunítat'esisencïà: i'x.'x!^] fèssÍBÍr"'pérfèccíóJ.

1 24. Qüestió es: sí a la larguea de Deu es major no-

bíea que de sa entitat largific, que de la entitat de creatura.

Solució: líarguea nobíeàj
I
a. t.

J
I àctii majorít^

i
cornènsarnérit fi

|.

1 25. Qüestió es: si Deus fcent misericòrdia largífíca

de sí metex.

I. BM, absque nobilitarc (M, -»te) id.— 2. A, largei usuat.
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Soíució: \ ïiargüeia mïserïcbrd [aiairi faiti"!

;
beus creatura; i unitat substancíai.

126. Qüestió es: si en Deu larguea e senyoria an

egua! relació e actu.

Solució: larguea senyoria
i
ia. a.i

\
granea eterni-

tat j i
t. t.

i

; creatura nrienbritàt
\

j x. x. i linmecliate

medíàté : :
éssier privació;.

De simpiicifal

V^UESTió es: si aquella simplicitat cove ésser en Deu per

que ' sia pus luyn a conposició.

Solució:
i

simplicitat sinnpiiciïati igraneàeterriitiàtj

I
vbíentat justícia I jactü relació

| I ésser privació].

128. Qüestió es: si enaxí con punt per major menori-

tat es pus simple, si enaxí Deus per major majoritat es

pus simple.

Solució: i simplicitat nobléa
; la. t.i ; granea ènsi

: mehoHtàt ho ens: i concbrdansà egualtiati Volen-

tàtjusticia I.

129. Qüestió es: si la misericòrdia de Deu es conpos-

ta de relació.

Solució: I
simpiicitert rnlsericbrdía M t. t. M unitat

essència
I

I dÍiFiFerencla contrarietat i |àctú relació;

ireyalitat riaó|.

1 30. Qüestió es: qual es la major senyoria que simpli-

citat pot aver sobre conposició?

Solució: I
simpNcitiat senj^rià i F dignitat jeucÏ^

i
gràhéa eternitat i í unitat substància; i Deu crea-

tura !.

I. BM, per qutm.



164 Ramon Lull

De noblea

K^\it.sr\6 es: si tota noblea on no sia inperfecció ni viltat,

deu ésser atribuída a Deu.

Solució: \ riòbiéia hobí(BÍa : |voÍéntàt justícia I
j po-

der perfecció
i j

e. ai. I ÍL z.\.

132. Qüestió es: si lo pus noble actu que hom pot

considerar cove ésser en Deu.

Solució:
i
noblea rhilsérícordïai

\

fgranea justícia
j

bohéa eternitat
I
rdighitieit réiàcíó 1 | a. -t

|
I Déu

rhàjòrítat
;
creatura> menorítat \.

íBS- Qüestió es: si a home se cove negú honrament

mas tan solament per honrar Deu.

Solució: \
nobíéai senyoria : f prima entencïó se-

cundà éntencló i I jnmediate mediate i.

De misericòrdia

V^UESTJÓ es: si la misericòrdia de Deu dóna tant perdo-

nant con la justicia.ponex condampnant. *

Solució:
i
misericòrdia miisérícordià; la. t.; | unitat

essència i

|

grànea éguàítat i
j
t, x!; f rriiàjorítàt

meiïbrïtàti ; reyàïítat ràói fïnimédiate mèdlàto i.

135. Qüestió es: si la misericòrdia e la senyoria de

Deu pot ésser en tan gran granea, con es la granea del

poder e de la saviea e de la volentat de Deu.

Solució: \ misericòrdia sénybriiàii ígrànéà jüistïcià;

I

ietémítàt' pèiríécció] Íei"ÍEu'|.

oe

I. A. c.— 3. M. retribuat praemiando quantum aufert (B, tamhi
auFert) divina justicia puniendo.
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De senyoria

V^uESTió es: si la senyoria de Deu à major noblea en los

homens justz que en los peccadors.

Solució: \
senyoria senyoria;

i
símpíicïtat nobïeial

jüctu réiacló i rpèrí'éccïó jüisticía ;.

2. De Us qüestions de ànima, e primerament

Deb.

V^UESTió Es: si ànima es.

Soíuc$6:\fiy•Íoí\ ia. 8. : fs^ t^
i

I

s. u.'; |8.xi'i l'•.'y^'i

j s^z. I.

1. QuesNó es: si totes ànimes son de .j.» ànima gene-

ral a totes ànimes.

Soíució: I b. c.
i

i 8. 8.j i t. u.
I

' i
u. u.

\
1 a-'a.

j
fx^'x."!.

3. QuesUó es: si à differencia enfre ànima e ses po-

tencies.

Solució: \b.àí\ : 8. t,'; i foc foc
j
[foc aeri \eü"u\

i ihi. r. i.«

4. Qüestió es: si à differencia enfre memòria e ente-

niment.

Solució: jb^••] fk^ïn [c.'dri \t>.'à^\^\t\l'K'\,

5. Qüestió es: si lo comú actu de memòria enteniment

e volentat es compost de partz artificials o naturals.

Soíució:
I

b. f.
I

I
e. ï. H h.r.j* i foc foc: i creatuíra

obra'l.

6. Qüestió es: si la memòria mou la volentat a voler

menbrar vertuosament o< localment.

Solució: i.b•.fif•J l.••.•rj I

x.x.'i iu^ u.'i ifòcfoc:
I
foc

terria L

I. B, n. u.— a. M, e. \. n. r, toi una cambra.— 3. M, b. c.— 4. M,
c. i. n. r. M una cambra,— j. BM. virtualiter aut (A, a).
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7. Qüestió es: si la memòria mou la volentat oi voler'

de la volentat.

Solució: [b. huj
|
s. t^l l'x^"xi"i [àctu reliacíó': fprima

iehtéhció secunda entehcïó ;.

8. Qüestió es: si 1 ànima à en tota sí metexa passió*

con la volentat desama so que volria amar.

Solució: I
b-

••i
; e» n.j |foc foc: i foc ayguai ifoc terra:

j foc aèr |.

9. Qüestió es: si oblidar es deminvació de memòria e

menbrar creximent.

Solució: \p_•,}^•j 1..?^?»] fs. ti^
i
jsï uil i X. x^"i.

10. Qüestió es: si entendre crex muntiplicant accidens

partz.

'

Solució: l.bí. J.j i
e. h. H i. r.| is. t.M potencia objeti.

1 1

.

Qüestió es: si volentat pot voler sens menbrar.

Solució: :.^^ip.j i e. a.
I

i n. a. M majoritat menorítati

1
mèrit còïpa I,

12. Qüestió es: si memòria oblida per sessament de

menbrar o per minvament de vertut.

Solució: ;Jb. n. j i a. à. :

|

perfecció Justícia \
\x.x.\

i mèrit cciïpa i,

1 3. Qüestió es: si memòria pot en .j. temps menbrar e

oblidar.

Solució: jb. 0.1 [r-'r!J i

e.'^ i ;k^ mi; \t.'xí\ fdifferencia

objetj.

14. Qüestió es: %\ en .j. temps son actives e passives

potencies memòria enteniment e volentat.*

Solució: :b^p.1*|e."Í^ fri^ f.] *
j x.' x^| j

ü^ ü.j' Ifoc foc
|

i aar terra \
i I

15. Qüestió es: si ànima pot aver egual mèrit o egual

colpa per menbrar entendre e amar.

1. BM, aut actum.— 2. BM, ferat in se totam passionem.— 3. BM,
per multiplicationem accidentium aut parrium eorum.—4. BM, tres po-
tentiaz anima:,— 5. B, b, y.— 6. M, e. i. n. r. tot una cambra.— 7. M,
manca aquesta cambra.
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Solució: i.b. eji.] I.^••^«rï•vyíj L'•^^r^^Hvy•l l!T•..•r.V•..y•J

I

r. a. u. y!i
|.

16. Qüestió es: si Is' actus de les potencies de I ànima

sunexen es departexen per formes o per partz.

Solució: i b. r. M s. 1. 1 : X. x.i
\
foc aer : j aygua terra I

.

Dec.

X^UESTió es: si enteniment agens e enteniment possíboP

differunt en essència.

Solució: i
c. c. ; : b. f .

i

i d. h. : I foc foc i
; foc terra

\

I
foc aeri.

18. Qüestió es: si enteniment entén sí metex^ con en-

tén volentat.

Solució: i c. d.
j

ja. s. ii k. rh.
;

\
potencia objet i

;
concordansa egaltat i,

19. Qüestió es: si enteniment entén enans sí metex

que la espècia que entén. ^

Solució: Lc*..©'.! LS'..?'.! i d. h.";
|

b. f. I i'c."g^'i rfocfocl

i forma relació i ix. x. i.

20. Qüestió es: si enteniment es movable per la trans-

mutació de .j. objet en altre entès e innorat.^

Solució: jc-Jf*
i

: a. a. i
i foc focl : foc aygua \.

21. Qüestió es: si caritat pot tant pujar per enteni-

ment con fe per volentat.

Solució: :
c- g.j i

e. à. i
j
n. a..J^fs^'sr; | s^'u.";.

22. Qüestió es: si la vertut de 1 ànima es diversificada

ans que sia en les potencies.

Solució: \0..}^'j
I

® ®•M*•*•Í Itít'J Feguaitiat èguaitati

I
prima entenció secunda entenció i.

23. Qüestió es: si 1 enteniment comensa enans a en-

tendre en les coses entellectuals que en les sensuals.

I. A. sil.— 2. M, et intelligens passibilís.— 3. B, prius se ipsum
intelligat.—4. BM, quam accipit pro objecto.— 5. BM, ometen entès e

innorat (A, innorant),— 6. B, manca aque$la, cambra.
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Solució:
i
9' '

J L®^.?^J \^^'^ f6c\ ifoc ayguàj
j
ihririe-

diate medíate 1.

24. Qüestió es: per que ]a entitat de la substància es

pus greu cosa a ésser entesa que la ' qualitat e la natura

de la substància?

Solució:
i

c- •<:! i
' n^^*

I
jt•t.i

j
operació majbritàt

j

j
cresitura menoritat i Te. a. i.

25. Qüestió es: si innorar es privació de enteniment o

si es actu de innorancia.

Solució: \c.\.\ i ésser privació; j potencia actü
|

i
majoritat acció i.

26. Qüestió es: si ànima racional es ens congregat de

matèria e de forma.

Solució: i c. m.j i s. s. h a. s.
|

i s. u. M x. x.!
\
y. z.i.

27. Qüestió es: per que memòria sà més a pasció que

1 enteniment, e 1 enteniment que la volentat?

Solució: i.<'....n•J L*'.®' \ i"^' ^'i
I

•• *•
i

I

^• J*'
j

\ïreinc

àrbitre rrièrítl.

28. Qüestió es: si les potencies de 1 ànima son de sa

essència o si son ses qualitatz' nades de sa vertut.

Solució:
i

c. o. i

I
8. s.

I i
u. u. i j foc foc: i foc aygua;

i aer terra i
j a. x. i.

29. Qüestió es: si Is actus de les potencies nexen en la

essència de 1 ànima.

Solució:
i

c. p. ;
i 8. t. M a. 8. M foc foc

I
; foc aer i

I

8. X. i.

30. Qüestió es: si enteniment à acció en la volentat e

la volentat en 1 enteniment, ^ e si la memòria es sobjecta a

aquelles accions. <

Solució:
I

c. q. ; i 8. 1. 1 i fbrirha miatet-Jà | : prima eri-

tenció secunda entencló
;.

31. Qüestió es: per que* enteniment pren pus verta-

derament la espècia sensual que la ymagenativa?

1. A. en la.— i. BM, aut utrum sint qualitates.— 3. BM. aut (M* et)

c converso.— 4. BM. ilii actioni. — 5, BM, utrum : M', quare.
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Solució:
I.
c. r.

J
jisi. 1. 1 i

à. •. M ú. x.
| j

y. z. i j foc foc
\

foc terra i.

De d.

\^uESTió es: si la volentat e son voler son de .j.' natura

metexa.

Solució: -à' d.: ia. s.i ;u. u.i |y. 2.! i ésser privació;

i mèrit coípa i.

33. Queslió es: si en glòria volens es causa a entendre

e a menbrar, • c de converso.

Solució:
i

d. é. ;
;

a. s. ; I s. x. i
i
foc foc; ifoc aierj.

34. Qüestió es: per que memòria que menbra con volentat

desama, sà més a passió que con menbra con volentat ama?

Solució: ]à.f.\
I

comensament fi :

j
moviment fbir-

mà i ; majbritàt menbrïtatl.

35. QuesHó es: per que ànima reposa amant e à pas-

ci6*airant?

• Solució:
i

b. g. i \
a. s.i

|
s. s.

I j x. x.
|
fu. u.

i j
y.^ x. i

I

foc aeri i fbe àygüa i.

36. Qüestió es: per que franc àrbitre se concorda mils

ab volentat amant que airant?

Solució: ;b.h.i ia.s.J í
ff.

ui.'] íy. z^j ix. x.' i

' |'prïmà

entenció secunda eriterició i.

37. QuesHó es: si ànima es passiva per vertut e activa

per potencies.

Solució: d. í.i i s. u.
i

is. t.i
|
forma msiteria

i i s. s.

;

a. a. i.

4

38. Qüestió es: si en les potencies de 1 ànima o en

lurs actus es acció e pasció.

Solució: \à•}^•j LfT)'•...*•..":..y•.i i.®•..*r.M;..y• : I
•• "• i-

1

i foc fbc
i i foc terra L

I. BM, actus voluntatis (A, vol ens) stt causa actibus memorix et

intellectus.— 2. BM, et laborat.—3. A, manca aquesta cambra,—4. A,
manca aquesta altra cambra.
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39. Qüestió es: si en cascuna potencia de 1 ànima es

acció e passió.

Solució: [à.\.\
\

is,
ï.J ;rn.r.| [s.'isj

i
u^u'^': \'y.'xí'\

j
iai. 8.

I
I is. X. ;.

40. Qüestió es: si la volentat qui ama so que lenteni-

ment entén es pus amable que la volentat qui ama so que

1 enteniment no entén.

Solució: i

d. m. M e. a. u. y. I i m. a. u. y. | '
\
ésser

prïviaLCió
i I

majoritait menoritsit;.

41. Qüestió es: per que per gran voler es engenrat

dubte de so qui es en veritat menbrat entès e amat?*

Solució: \à. n.\ i s. s. i | ésser privació:
\
perfecció

ïnperfecció j ; r. r. ;
i
b. d. I

|
b. c. i.

42. Qüestió es: si en la creació de 1 ànima racional es

creada la sincitiva e la influencia quen reeb la vegetativa.

Solució:
i

d. 0.1 ; a. s.i s. t.| it. x.i
\

foc aeri |foc terra;

\
foc aygua 1.

43. Qüestió es: si la forma que 1 ànima es al cors, es

destincta a la forma que 1 ànima à per sí metexa.

Solució: ;d. p.\ \
s. s.l

;
forma matèria

; |
s. u.j i s. x.i

i

a. 8.
i

i foc aer \,

44. Qüestió es: demanat es en ((ue ^ nexen los actus de

les potencies ni de que son engenratz.

Solució: jd. q.; ; s. s.;
;
u. u. ; : y. z.

|
|
x. x. i

|

foc foci

i
foc aygua

\
I foc aier

|
i foc terra :.

45. Qüestió es: si la racionalitat o racionar* passa per

les potencies, o si lactu de les potencies passa per la raó

racionant.

Solució: icí."n; jè^'í. n'.| ifocrfocl |x.x.: ;u. u.i
I
*•..*•.]

8. S. I.

i, AB, i e. a. i u. y. í m. a. : u. y. i
— 1. A, menbrant entès c amant.

—3. BM, ex quo et in quo.—4. A, rasionalitat oraciopar.
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Vee.

V^uESTió es: si voler pot tant créxcr per entendre con

per menbrar, ni si menbrar pot tant créxer per entendre

con per voler.

Solució: [«•.'«^]
i

o-a. u.y.
;
ri.ú.'z^'j l'ihni^ ai'ü^ y. i.']

\ 8. S. ;.

47. Qüestió es: si dubitació es pus prob a .j.^ poten-

cia que a altra.

Solució: [e'^j
Í"9•"'ÍT•''l•:Í"*^:X'!"r^^^^

io.'p.' q.'r; |'8."8.|.

48. Qüestió es: si enteniment en .j. temps pot' enten-

dre diverses objetz.

Solució: ^e-g-l |..«.«.•J
|t.t.'| i'focfbci rfbc'terrJal

49. Qüestió es: si en la raó es negun seyn » comú a

memòria enteniment e volentat.

Solució:
I

e. h.
I i

a. s. I ;e. a. u. y.i i i. a. u. y. I I x. x.
\

i 8. 8. i

I

comensament fi i 18.1:^1 ifoc foc I,

50. Qüestió es: demanat es si en la fantasia es seyn

comú als particulars 3 de la sinsitiva.

Solució: \
B.i.

\
; 8. 8. i |cornen8amentfij

\
foc foc I

; foc ayguà
i Ix. xï '.

51. Qüestió es: si les potencies an passió la .].^ en

lautra inmediate o mediate.

Solució: ie. k.;*jx. x.j [f. f-J ifbc focj ]n,'r^ ifbc tierrai

i

foc aygüà :.

52. Qüestió es: si la entellectiva potencia usa, fora del

cors, de la ymaginativa e sincitiva.

Solució: L®'.. '• '

L.*'..®-..! L^f'..!?*; ^ F
ü^'ü^'j ffoc fbc'i

i

foc aygua :.

53. Qüestió es: qual es pus amable, o 1 ànima o ses

potencies o los actus de les potencies?

I. A, pon.— 2. BM, sensus intcllcctualis.— 3. BM, quinqué particu-

laribus sensibus (M, potentiis).—4. A, e. b.
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Solució: I
e^ rifin j'ai. sii"; j

tsi. iéi.
|

j
et. is.

|
i t. t. i

i focfocj

Tfoc ieïer i.

54. QuesHó es: si franc àrbitre à major granea en vo-

ler per entendre que per innorancia.

'

Solució: je. in.\ |e.à. ü.y.; ;!. ü. i.\ Irin. a. u.y. z.i |x. x.i,

55. Qüestió es: si de los actus de les potencies pot

ésser neguna part fora les potencies.

Solució: re."o."i i
s^'s.'i Ifoc foci faeraér'! [aygüa

ayg üía
\ \

terra terria
\

.

56. QuesHó es: si menbrar entendre voler son tan

prob* a 1 ànima con los .v. seyns son prob a la sincitiva.

Solució: ;
'^• P* j I

s. s. i
i
a. s. i

is. 1. 1 is. x.J Is. y. j

r's.'zri i'focïFbc
I

\Íoo teirria I.

57. QuesHó es: si les .iiij.* potencies de la vegetativa

son tan prob^ a la sincitiva con les .v. potencies de la sin-

citiva son prob ^ a la racional.

Solució: fe.^ qï
I
Fs. s.

\
\
relació àccíó i

\

forma

matèria j \
foc foc i.

58. Quesíió es: si la potencia racional influex sa ver-

tut sens mijà^en la vegetativa.

Solució: ré."irri i "s.'s/j | foc focj Ifoc ayguai i.u..u.J.

Vef.

V^UESTió es: si la vertut de 1 ànima està en les potencies

en continua quantitat o en discreta.

Solució: ;f.'f.l je.'i.'n. r.i ia.'s.: Ts. s.i ;s. t.:*ifocfoci

I
foc iaer

\,

60. Qüestió es: si la vertut de I ànima està continua

quantitat o discreta en los actus de les potencies.

Solució: if^g.
i
\e.'i.\

|
n/r. 1^; majoritat nrieriorít^^

i
ü^ü^ i i'y. z. I ix. X. i.

I. BM, ignoraré.

—

1. BM, proprje: M*, propinqua.— 3. BM, pro-

pTi« : M* propinquse—4. A, sa vertut sensitiva.—5. B, manca s. t.

—

6. M, e. i. n. r. tot una cambra.
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6f. Qüestió es: si per ymaginacíó openió e estimació

es diversificada la vertut de la memorativa e de la entel-

lectiva e volitiva.

Solució: i^tv^rJ |
b^'d^'j \'k^"m'^'\ r'x.'x.'j [foc''«i•lPi

[àyguatérra I.

62. Qüestió es: si de la influencia de la racional e de

la síncitiva ixen e nexen les .v. potencies del cors.

Solució: : f. I. ^ \"é.'y.\ y. 2. ^ i
foc foc ai. is.

.

^3' KQuestió es: si la sinsitiva potencia enfluex en la

vegetativa, e de converso.

Solució: f. k. i foc aygua ; i e. I. i
I x. x. i)>

•

64. Qüestió es: si es moviment en la influencia que la

entellectiva <^à)>*a la sincitiva.

Solució: jf. í.
I

i
s. 8.

i I

é. a. u. y. I i foc foc
|

1 1. 1. 1.

65. Qüestió es: si memòria es pus prob <(a^ ànima que

a volentat.

Solució: \f' nï.
I i

«• «•I !»• *•
I
ifbcfbci jfoc aér|.

66. Qüestió es: si memòria es pus prob en natura a

enteniment que a entendre ni que a menbrar.

Solució:
I
f. n. M s. s7|

; s. ü. i i s. x. ; ; 8. a.
I

|
s» y* I

I
«.z. I.

67. Qüestió es: si la memòria es ens estant per sí o

per ànima, e si menbrar es estant per ànima o per memòria.

Solució: i
f. o. ; i e. n.; I j. r. i i à. 8.1 |

8. u.l I x. x.i,

68. Qüestió er. si la vertut de 1 ànima es sobjecta a les

potencies o a lurs actus.

Solució: ;.f•..JP• : j
x^ x. I

i

ü. ü.
|
ifocfoci [foc aeri.

69. Qüestió es: si la vertut de 1 ànima es pasciva en los

actus de les potencies, e si les potencies i son actives.

Solució: t•.^í•i
e- í n I"

i
t/t.

i
úu.i ; x. x. i.

70. Qüestió es: si les potencies de 1 ànima son actives

per forma e pascives per matèria. >

Solució: ;
f. r.i 8. 8.: ;a. s.iis. :^.jis. u.; is. y.iis. z.

I. Traduïda de BM. - j. BM, dat.— 3. A, manera.— 4. B, f f x.



àbit

1^4 Ramon LutL

Deg.

'uESTió es: si lactu de 1 enteniment es per tot 1 enteniment.

Solució: g- g- 1 : majoritsit menoritat
; ; potencia

e. I. n. r. ;,

72. Qüestió es: si lactu de 1 enteniment es per tota

I ànima.

Solució: g. h.l ; e. i. n. r.|
|

à^ ai; i màjoHtat eguaítat;

I creatura menbritat i
;

differencia concordanisai.

73. Qüestió es: si en la humanitat de en Sortes • son

distinctes substàncies 1 ànima el cors.

Solució: g. ï. ra.s.l : majoritat menoritat i actu

relació
I
Tfoc foc : ; foc aer :.

74. Qüestió es: si lactu de 1 enteniment es per tota la

memòria.

Solució: ;
g^'k."l l'n^'r."; \'m.'eL^u.'y.\ ïfocijBrraii Ifoc

àerj |'x."'x. j.

75. Qüestió es: demanat es com racioneja* la racional

potencia.

Solució: gï-l e. a. u.y.l'i I. u. z.
i i

s. s. j HFocfoc;

i foc aeri I foc terra \.

76. Qüestió es: si la ymagenativa à moviment con

ymagena.

Solució: Ig. m-^i 1 n. é. I I i. r. ;*;ss. s.
\

ifocfocj.

77. Qüestió es: demanat es com sent la sincitiva.

Solució: \'g."n'.\ fs. s.'| l'foc^'foc] [t.^l.| [uvU.J.

78. Qüestió. Demanat es com vegeta la vegetativa.

Solució: yg^o^l \'r.'e.\ ri.'n.Í*rfocfoci I
foc aeri

j
foc

terra
\

\
foc aygua i.

79. Qüestió es: com es moviment en la potencia

mutiva.

1. M, sortjs: B, fortis.— a. A, rasioncga.— 3. A, i g. k. : c, a. u. x. i.

— 4. A, n. e. i. r. (una sola cambra) : B, n. e. r.— 5. A, : r. ! 5. : n, : B,

r. e. i. n. una soía cambra.
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Solució: jg. pi; |fbcfbc| ; mbviimentformia : innibvi-

ment matèria
I
Te^ à. 1 :L z.^:.

80. Qüestió es: si en 1 enteniment es alteració per en-

tendre e per innorar.

Solució: IgvCI'i iP" '"•
;

!"fbcfoCj
i
s. s.j j'x.'x.i i'y."2.|

jü. úi^'i ra."8.'i.

81. Queslió es: si en les potencies de la ànima à tan

gran differencia com en lurs actus.

Solució: i g- •'.I i s. s.
i

I
foc foc i foc aer ; e. I. n. r.

j

I
ai. fluj

I

i. cï. M t. t. M X. X. i.

Deh.

V^UESTió es: si volentat pot ésser desamada per sí metexa

o si son desamar es desamable.

Solució:
\

h. h.i i s. s.l \
è."z.i i i. y.l : e. y.i ' i I. z..\ jx^'x.!

,

83. Qüestió es: si Deus crea los actus de les potencies

dementre que 1 ànima usa d aquells.

Solució:
i

iï. i.h s. t.\ \s.u.-*l s. x.; ' ifbc fbc| |fbc iaérf.

84. Qüestió es: si la volentat pot desamar negú ens

corporal sens ymagenació.

Solució: ;h. k. he. i. n. r.iix.x.nfocfoc focterra .

85. Qüestió es: si en la transmutació ques fa en la

volentat amant e desamant à transmutació de formes noves.

Solució: LÍ?'.''! if* si rbc.j |m. d.l jfbcfbc; I aer

terra M ©• 1. r\. '.

86. Qüestió es: si après la mort del home es transmu-

tació de formes noves en los actus de les potencies.

Solució: \
h. m.: ; a. 8. |i 8. t. M 8. ü.

j
| 8. x. i

|
foc aer;.

87. Qüestió es: sis pot fer transmutació de forma

d amar en desamar e de desamar en amar sens matèria.

Solució:
I

h- P-J i.®r^®r.J
;b. I. n."r.'i

| ü.'ü^l ffbc'fbc'i

i fbc'aer L

I. A, i. y. e. y. tot una cambra: M', i i. x- • e. y. — a. B, : s. t. : s. t.

s. u. :
.— ). A, manca aquesta cambra.



1^6 Ramon Lull

88. Qüestió es: si la volentat crexent son actu, amant

airant, la passa ' per mijà.

Solució: rh."o.| r8'.'».i l'e.'a. u.y.: Ifocfoc; l'fbcaér;

1
foc tierra

\.

89. Qüestió es: per que la nostra ymaginativa ymage-

na que los antípodes cagen a ensús?*

Solució: h^jp.i ifocterràj i dlfferericla contrarie-

tat' I i c. c. '.

90. Qüestió es: si les potencies de 1 ànima racional se

mesclen en vertut o en essència.

Solució: ; h.'q.i j'8'."s.; Ifoc foci ;foc aygua| le. i.'n. r.:

i u. u. \.

91. Qüestió es: si .j." potencia de 1 ànima pot ésser en

altra potencia.
i . .

Solució: :h."r.i ib. c^; jd. c^j
|

jmV k^i js. s: ifoc Mri ;xi'x.|.

De i.

V^UESTió es: si la racional e la sinsitiva e la vegetativa

entren en mistió vertuosament o essencialment.

Solució: \Íyï•\ [ev^'Iy^^y-] l!^\!'^^}^•yD Ï19^J99J
icreàtura operació \.

93. Qüestió es: Sí les potencies son enaxí figures 'en

ànima, con hulls celles nas boca en fas dome.

Solució: íi'^- r forma demostriació I
i potencia

objet h s. s. I.

94. Qüestió esí qual es pus prop a la sincitiva, o ima-

ginar <o entendre?

Solució: li-Q fesser csiser i

f màjbrítirt rifienor^

r jnrniedíate médíate i fs. s.J.

95. * Qüestió es: per que de^.j.» scicncia^son diverses

openions?

t.BM. ducat eum (actum).— a. B, antípodes sursum : M, antípodes

caderc sursum.— 3. BM, figurentur.-~4• A, seies.—5. A, a imaginar.—

6. B, manca aquesta (juesHó i la solució. -^7. M, in.—8. A, siencia.
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Solució: I K m^l
I

e. y!
i
fnl'y^l ;i\ y."z.'| idíversltait fí!

sat. t.
i ; foc foc ; ifocaér:.

96. Qüestió es: si ànima e cors son en home, e si home

es en ànima e en cors essencialment o localment.

Solució: li. ni.: jn. I.l \e. à. u. y.|' f. g.; Ig* t'l
Itocfocj

l'fibc àygiia i
\ ayguai foc 1.

97. Qüestió es: si 1 ànima es en lo cors, o lo cors en

lànima, per humanitat o per loc.

Solució: i. o.i ;a.a.l is. s.i 1. 1. ;*ifoc àér: foc terra;.

98. Qüestió es: si enaxí es ànima en ésser humà sení

loc, con calitat en quantitat.

Solució: \ i- p. ï. c. ; id^a.i ifbc aeH iayguaterrai

i r. r. |.

99. Qüestió es: si .j.' ànima es divercifícada d altra

per nombre o per matèria.

Solució: fí. q. ; : e. a. u.y. i
j
e. u^ z. i

I
"i- »•"./.?.!

j"x."x!^'Í l'fbc aér :. ,

100. Qüestió es: si en animal racional à .j.* forma

substancial o moltes.

Solució: i- r.\ i s/s.! j a. 8. j ; 8^ t/j | x. X. ; i foc fbc;

lfbcaÍBr|
I
foc aygüàl.

Dek.

V^uESTió es: si en la fantasia son representables los ob'

jetz a les potencies enaxí destintament per vertutz espa-

sifícatives, con en la cambra per lum e per vista corporal.

Solució:
I

k» K'! la. 8.| i 8. 8.| j u.üVi ïxix^l ifbefbc;.

102. Qüestió es: si oblidar e innorar an differencia ni

concordansa.

Solució: \^' i. i i.in. a.'ïi. y.J í•8»•r prívií^ ;•. fhsj

fni^'no'ehs
I

\
ciïversïtat ' cbnebrdanïiiï \.

103. Qüestió es: per que ànima suja de menbrar^

1. A, : n. i. e. a. i u. y. : : B, i u. i. i o. a. u. y ^ •— 3. A, s. s. t. t. M
una cambra : B, manca t. t.

A«T -Taula- is
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Solució: Ik^nï;! I a. 8^| ís^tj j x^'x.|
'
[(^mensisïtïcm^

fi ; IsensuaJ enteíiectuaíj ; irimédlate médíiate ;.

1 04. Quesíió es: si ànima racional crex.

Solució: Ll^v•i'.rJ i.®*..®'.] L®* *• "• y-
1 I

'• u. z^l r"'m^ a.

u. y. r.
j

i

r. e. I
i i. h/i*|foc foci.

105. Qüestió es: si tot so ques fa en les potencies de

I ànima se fa nexent e ixent vertut en obra <(o per in-

fluencia de vertut en obra^^

Solució: i.kr.o•J L^r!®*] L®:..?:."'?^' !
jí^ uVa/y^j*rfoc

foc I i foc aisri,

106. Qüestió es: si ànima pot amar alcun ens que no

entén.

Solució:
:
k^P^I !.«•"»•] f'^-'^:} íiV'•J'h} Ti®''^' 1 [«rX^'i

;
rnajoritat rnehòritat; i essér perfecció

j j
vblisntiït

justícia;
I
d. tí.:,

) 07. Qüestió es: per qual manera ànima mou lo cors?

Solució: \ ^' qt
I

je. a. u. y.j i j. y. z. j |
m. a. u. y. z.

\

I

8. x.| i foc àier ;.

108. Qüestió es: contoJo lo cors mou 1 ànima?

Solució: \
k. r.

i
léi^foci ri."ayguaj r8.'x.'|.

Del.

V^uesTió es: si les formes accidentals de 1 ànima son tan

solament lo segon actu de la racional sinsitiva e vegeta-

tiva, o si son aútz primer actu e segon.

Solució: jï. ï-i : a. s.i fs^s.; I foc foc | I Ü7ül^] l.x. x.|.

110. Qüestió es: si ànima pot tant entendre en Deu
per afermació con per negació.

Solució: i
i. rni.

: I
e. a. ; fi.' à^ i

|
s. s. I \

9. t.\.

111. Qüestió es: per que ànima no entén tant en Deu
con ignora, pus que per entendre es senblant a Deu e per

ignorar li es dessenblant?

I. B, X. y.— 2. B. i ra. a. u. y. r. ; r. e. í. u. : : M, i in. a. u. y. ; r. r.

e. i. n. : .— \. T>e BM. —4. B, i. a. u. y. : M, i. n. : a. y. i .



Art Demostrativa 179

Solució: \}^''n.'\ \'a^'sí'\ ia^'t^:. v

1 1 2. Qüestió es: si per tnnorar oblidar e dcsamar pot

ésser en privació alcun ens.

Solució:
L',"...?:.: I'*.

^'^ j' n- í*- I
rx^x.';.

1
1
3. Qüestió es: si la racional ' engenra la ymagínativa

son ymaginar, atraent a sí la sincitiva e la vegetativa.

Solució: i..|•..P•.j ;.?•'«•] is^'tr'.! \fooÍ6c\ rfócterraaLi

i foc aer \.

1 14. Qüestió es: còm una ànima entén altra ànima?

Solució: i.Í.•...f!:^.i [«r'®:] :.^*^.?^; = s- "•: [«."x^'i l't."!.":

1
foc foc

\
\
foc aygua \.

1 15. Qüestió es: si la ànima qui es en vertutz e 1 àni-

ma qui es en peccat, son diversificades per obres o per

natura.

Solució: |.Í•..r.j
I
s-t^] !«•;»• u.y.j

j
L Íbu ü. y.

|

i'focfòci

i
foc aygua i |

x^ xi i.

De m.

V^UESTió es: si ànima pot tant amar con desamar.

Solució:
i j^' ITfrJ I

®
.
*.

I
I

e^ imajoirJtatj ;í. mérïbritat

i •. a. ; i i. a. ;*; iaferrhàció negació '.

117. Qüestió es: si\ primer actu de ànima es vida el

segon es viure.

Solució: \
in. n.\

\

si. is.í \e. a. ïi, y.l i i. a^ ü. y.3 i

| m. a.

ury."z.'] i foc foc ;.

1 18. Qüestió es: còm .j.* ànima parla ab altra?

Solució: ifjiJi•'O'} [©v©'] \e."&.\*fs^'ii.\ \b^'x.\ i foc foc;

I

foc aygua i.

1 19. Qüestió es: si <a> entendre e amar*.).* ànima al-

tra, à mester ymaginació.

I. BM, ratíonalis potentia.— 2. B, manca aquesta cambra.—3. A,
íaíta a ta y. de ta cambra següent, formant, de tes dues, aquesta sota : i. a.

u. y. z. (B, i e. a. u. y. : [m. a. u. y.] I ).

—

4. A, repeteix aquesta cambra.
— 5. M' utrum intelligendo et amando : B, ufrum in ínteMigendo : M,
utrum intelligendo (ometen et amando).
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Solució: l.•T••.Pr; l..?r.®:.: í.?'^®:] Í®•l''f^'|
jci^àtüra ope-

ració: I foc foc ;.

1 20. Qüestió es: si ànima à major pena per desamar

que per entendre e mcnbrar.

Solució: |m.'q.i i
i•^a.^u.^y•^'l ré^^iÉL"üry.'"j ïxJ'x.] j'foc

aer i
j foc ayguà 1.

121. Queslió es: si la volentat d en Sortes'qui ama, es

entelligible cor es volentat o cor es amant.

Solució: "^•J'•^ i
8. s.j

i a. s.;
\
x. x.: :foc foci ifoc àér

,

De n.

V^UESTió es: per que ànima oblida e innora, pus es in-

mortal?

Solució: Ln•.nvl je. ieu ''ïii^ y^:
*
f L uVii; rmV'a.'u^'y/z;.1»

j s. t. i i foc foc i i foc eiygua ;,

123. Qüestió es: si ànima es en peccat o si peccat es

en ànima.

Solució: i
n. 'o.\ \ è. aJ ; a. e.i

\
x.'x.l

I
ü. ü. : I foc foc;.

1 24. Qüestió es: si peccat crex en ànima sens quantitat.

Solució: In- P'! ;©• lí. z. i jl. a, u. y.j jm. a. u.y.|*i foc

foc
i

i

foc terra \.

125. Qüestió es: si voler està en potencia per volentat

formalment o materialment.

Solució: i
"• cj"

i IjS. ».
i

i 8. x.
i

i foc foc i í foc aorj.

] 26. Qüestió es: si la sincitiva à espaciíicada ^ matèria

en home.

Solució: In. r.| l»^ s^l ji»^ t/j r8."u.j
j
xi^ x^J [focfocí

i foc terra i.

1 . BM, veluntas sortís.— a, B, e. a. : u. y. : M, : e. «. i e. a. u. y. i .

— 3. A, : m. a. : u. y. r. .
.—4. A, i m. a : n. y. i -—5. BM, prepriam.
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De O.

Vc^^S''''*^ ES' ^> ànima es en partz esencials o entegrals.

Solució:
I

o. o.
I

i s. 8.
i

: matèria forma: i b. c. d. I

[e^L n. "n i rfbc'àér i.

128. Quesíió es: si ànima pot sostenir major pena

quel cors.

Solució: i-.o•.P•.j [.ír''?•'"M•"í?•j |

m. i. ü.'y."i rfbc'fbcl

j
foc aygua I.

129. Qüestió es: si la forma que 1 ànima peccadora es

al cors, roman, après la mort, estant en la primera forma

que 1 ànima à per sí, e que en la segona forma 1 ànima sens

lo cors aja pena en lo foc infernal.

Solució: : b. q. M a. s.
I

I e. u. z. ] i. a. u. y.l
\
foc foc

;

i fbc terra
\

i foc aygüai
|,

1 30. Qüestió es: per que ànima racional es inmortal e

no enveleex?

Solució: ro.'r.J [«•*•] l.^•.^fl•.J I
»• *•

;
is^ü-i

|

s'."x.'|

I

foc aygua
j.

De p.

\^uESTió es: en qual manera pecca ànima?

Solució:
i
P* P* i

\0.o.\
\
q. q. M e. i. n. r. i

j
e. u. z. i

rï.ja.u. y.
i

: foc foc
I

; foc aeri ;focayguaj Ifbcterral

fprima entenció secunda entencló li x. x. j.

132. Qüestió es: demanat es còm ànima cau en temp-

tació?

Solució: iP* q-i jo- r.!
I
"ï. y. 2. i \

comensament fí
j

i tnijà diibitació ; i x. x. j.

'33' Qüestió es: si menbrar entendre e amar son for-

mes on se pusca conpondre .).* forma.

Solució: i P' r. i ie. a. u. y.; |foc terral àer aygu«'.



i82 Ramon Lull

Deq.

V^uEÇTió es: si la ànima comensa enans a amar o a

desamar.

'

Solució: 13''^'}
I

••'«•] IJ•I'8^jNÏ59í?'t?'^i l'fbcaerl

I
foc iérrà \

\
foc aygüai

\
Te.' u^"z."|.

135. Qüestió es: si ànima es plena en ses potencies o

en sa essència.

Solució: Lfl•.r•Ms. *•! jcrieatura operació: è. ai. ü^y^j

i
comeriisàmeht fi I.

De r.

V^uESTió es: si la ànima se conplex ab quantitat del objet

amat entès e menbrat, 3 o ab quantitat de sa vertut o de

ses potencies o de sos actus.«

Solució: [r•,'Í'•j r.e;.a^. ü^y^
I
[!?[.":" ?vl I

foc aeri ffbc

terra: I foc foc L

3. De Us qüestions dels comensamens desfà

Art, e primerament

De Deu

V^uESTió es: si es .j. Deu bo e altre mal.

Solució: \
Deu Dieu :

|
bonea gràrïeà : | eternitat

poder: : a. a.
|

; a. s.
|
ifocfoc;.

2. Qüestió es: sil mon es eternal.

Solució: \
Deu creatura i

i a. t.
j ; a. 8.

corriensament fi i : u. u. i.

e. a. u. y.

I. BM. quant odire vel e converso.— 2. A, manca aquesta cambra,—
3. A, menbrant.—4- BM vel acttbus earum.
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3. Qüestió es: qual es ]a melor e la pus nobla obra

que Deus pot fer?

Soíució: fDeu^operació: j a^'a.'i resser perfecció I

r dignitat* actü i i forma relació !.

4. Qüestió es: si les dignitatz de Deu agen*en les

creatures, o la essència.

Solució: ! Deu diversitat
i

1 t. t!^ i í j^; jj^; j : unitat

esencia
\

\
actú relació

|
I e. ià. i.

5. Qüestió es: si contrarietat pot contradir que en

Deu sia concordansa.

Soíució: ibeu concordansa; : contrarietat meno-
ritàt i

I

creatura operació
\

I volentat justiciaj.

6. Qüestió es: si Deus pot peccar.

Solució: :béu contrarietatija. à.j igranéà eternitatí

I poder justícia i I volentat vertuti.

7. Qüestió es: si la pus nobla e la major fí que Deus

pusca comensar es comensada o si es a comensar.

Solució: i béü cbrnensament; ;a.à.; Idígniteit actuj

i
à. 8. 1 i nfiijà ünàjbriteú: ;.

8. Qüestió es: si pot ésser mijà enfre Deu e crea-

tura.

Solució: ibisü mijàii
j

grahea jpbder i ivoieintat jus-

tícia 1
j
finnàjoritat

j I
e. à. ü^y i.

9. Qüestió es: si Deus es íi de totes fins per obra in-

trínsica o extrínsica.

Solució: i bèü'fïl fa. à^l
Tièu tj l^oc foCj j«•.a•.u•.y•i

i ï. a. u. y. i.

I

10. Qüestió es: sW nunc^ qui es infinit^ per menoritat,

significa nunc qui sia infinit per majoritat.

Solució: iibeu majbritàtj Igranea eterrtítiert^
i If^lon!'

tàtàctu: i temps moviment;.

1 1

.

Qüestió es: si Deus per egualtat es pus luyn a

desegualtat que sens egualtat.

i. BM, dignitttcs tt tic de ctUrit,— a. BM, «gant.— 3. A mjc tn

«mhdói //oci. —4, M. finitum.
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Solució:
I

beu eguaits^
|
dlgnítot aictu i jcreatúra

operació; leser privació \,

1 2. Qüestió es: si Deus de sa entitat pot fer neguna

part.

Solució: \
beu menoritat:

\

granea eternitat
: |pb-

(der justicia M &• a. i ; l« a. i.

1 3. Qüestió es: si per afermació, cor hom sotzpòs ' en

Deu ésser tota perfecció, se seguex neguna inperfecció.

Solució: i

beu arfermaciói
\

granea perfecció; : po-

dier vbientàt
:

|

justicia nobiea;.*

14. Qüestió es: si per dubtar que Deus sia se seguex

neguna utilitat.

Solució: beu dubitaciój : ésser privació : Igraneà

eternitati i e. u. z. i

\
i. a. u. y. i.

15. Qüestió es: si es leguda cosa negar tot so per que

en Deu fos menoritat.

Solució: ibeu negació: ; granea eternitat
\ \
poder

justícia
I i

ésser majoritat
\ i privació mehoritsd:

\

I
concòrdànsa contrarietat i.

De creaiura

V^uESTió es: si substància es, cor accidens son estans en

ella.

Solució: ;crÍBaturà crieatLÍrai i
operació diversitat!

idignitat actuí
|
e. a. u. y. i

; foc foc ',

1 7. Qüestió es: qual es la pus nobla obra que creatura

pusca aver?3

Solució: jcrisaturiai operaciói i e. aJ \\. u. z.i je. ü. z.i

I

i. a. u. y. ; i foc foc
j \

foc aer i.

18. Qüestió es: si creatura es enaxí ens, con loc, qui

es ens cor conten conlogat.

I. B, ubi supponatur : M, ut supponaíur : M* cum supponitur.

—

2. M, ; Deus affirra«t5o ': magnitud© potesías i voluntas justitia i nobilitas

perfectio ^ .— 3. BM, operari.
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Solució: jCreatura diversitat! ; a. t. ii foc foc i i foc

terral
\

foc aer'j i"fbc aygua i.

19. Qüestió es: si espècia es creatura, ni si es enaxí

ens comú e actu de sos individuus, con comú seyn es ens

e actu dels particulars de la sincitiva.

Solució: i
creatura concordansa; ; ésser majorítat|

i e. à. u. y.
i

: foc foc .

20. Qüestió es: si pot ésser major concordansa enfrc

Deu e creatura, que enfre creatura e creatura.

Solució: i creartura contrarletati le. üí. z^l fKa.u.y•i

;
foc foc ; : foc aer I foc aygua \,

2 1

.

Qüestió es: si la obra per que hom goayna mèrit

es creatura.

Solució: i
creatura comensament M a. t. ; i

s. s. I

i
s. u. : i mijàfi : i foc foc i ia. s. i.

22. Qüestió es: si alcuns accidens per negú mijà po-

den ésser creatures c obres de creatures.

Solució: \
creatura mijà

\
\
substància accident i

i
dignitat actii

i

; foc foc i.

23. Qüestió es: si home es creat a loar la obra ' intrín-

sica de Deu a la'extrínsica.

Solució: \
creatura fi i i prima entenció secunda

entenció i i a. a. : : majoritat minoritsit :.

24. Qüestió es: si Deus pogra crear creatura enans e

en major granea.3

Solució: ;
creatura majoritat

I
; ésser privació \

I

obra fi
i

i foc foc i i e. a. i : à. a.! idignitat actu i

I

poder volentatj \ saviea justícia | ; reyàïltat raói.

25. Qüestió es: si Deus poria crear creatura iníinida.

Solució:
i

creatura aguaitat: : a. a. i jdignitat actuí

i
a. t. M e. a.

I
: poder justícia ;

\

granea eternitat
\

\ actu reiiació L

I. M^ ad laudandum opus : BM, ad opus.— 2. Serà o la ? : BM. vtt.

—3. BM, potuisset creasse mundum prius et in majori (B, manca majo-»

ri) magnitudine quam crcavit.
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26. Qüestió es: si Deus poria crear .j.* creatura pus

nobla que totes creatures.

Solució: \
crèJatura nrienoritàt'l JUÍbuI \'n.'eL.\ fe^'a.

I

^^^^^^^^^^^^ j savleàjusticiai igrianèà nobïeàL

27. Qüestió es: si home pot aver major sciencia per

afermació que ' per negació.

Soiució: I
cretrtura firfermi^

j
e!^ a.! rL'a."i jjpirinna

entenció secunda entenció
\,

28. Qüestió es: s\ neguna creatura pot ésser fora sí

metexa.

Solució: \
creatura dübitació i in. a.j i i. à.j je. ïji.•zj]

I

foc foc i i foc aeri i operació fi M a. a. M e. a. ;.

29. Qüestió es: si falsa negativa es creatura.

Solució: icreÍEdiurà nègaiciói
j
a. a.j i vb Ientat justí-

cia
I

je. y.
I

i prima entenció secundiai entenció i.

De operació

V^UESTió es: si los accidens son en la substància o si es la

substància en los accidens.

Solució: \
operació operació ; ; creatura f i ; ; à. t. i

i foc foc
i

i

foc aygua
\

i é^a.ü^y^j n.^ia. uiy. i.

31. Qüestió es: si es differencia enfre home e subs-

tància.

Solució: joperació differencíaj ; míjà fi : i
rniiàjbrJtat

menoritàtj
i
foc foc;.

32. Qüestió es: si home es obra creada e ixent*per

vertut d ànima e de cors, o si es mesclament de ànima e

de cors.

Solució:
I

bperiació cbncbrdansa ; i
a- ?•!

I ?r *•
:

I
differencia fi \ \ foc foc

I

i e. a. u. y. j.

33. Qüestió es: si en obra natural pot csser generació

sens contrarietat e conposició.

t. M, vel.— 3. BM, sit opus proccdens.
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Solució: roperiació'còntrarleta^ la.'aj fai. t.i íe^'a.i

; foc foc : ; foc aygua
\

j
moviment firmament i.

34. Qüestió es: si cascú element comensa enans sa

obra de sa entitat, que de la entitat del altre element.

Solució: \

operació comensament ; ; míjàfï i
I
foc

foc i
j
a. a. i

i
e. a. i

.

35. Qüestió es: si I artífex produu la forma artificial

per sa obra o per iximent'de vertut ixent per matèria

e per forma natural.

Solució: \
operació mijà I ; difiPerehcià fi

I |
e. foc i

i
creatura majorítat ; : inmediate medíate :.

36. Qüestió es: demanat es qual obra à pus nobla fi,

o intrínsica o extrínsica?

Solució: ioperacíó f i.i ià. a.; i s. s.iMe. a.i ifocfocl

i foc aeri.

37. Queslió es: qual obra es major, o crear o ressuscitar?

Solució: \ operació majorítat
\ \ comensament fi i

i foc foc
i

ifbc aygua; ia. a. I Iprimia entenció secun-

da entenció
j
Te. a. u. y. I ;

i. u. z.| \ ie»^ a. 1.

1

38. Qüestió es: si obra que sia tota egual pot ésser

corronpable.

Solució: ;
operació eguaitiat

i

ia.^a^; j s^ s.
|

; e. ai.
j

: foc foc;
i

foc aer i i foc terra i.

39. Qüestió es. si la obra de natura aura nul temps fi.

Solució: \
operació nrrenòritat'• I I a. a. : iprima en-

tenció secunda entenció \ : e. a. 1.

40. Qüestió es: si 1 artífex pot fer neguna part essen-

cial ni entegral ni accidental.

Solució: operació afermacíó; ; differencia nega-

ció
i

: majorítat menoritat; foc aer: ; e. u. y. i.

41. Qüestió es: si Is accidens de la substància son partz

operals ixens de la substància per obra de partz essen-

cials e entegrals.

1. BM, per processum.— 3. B, manca aquetta cambra : A, rtpttida

i tatxada.— j. A, manca aquttta cambra.— 4. BM, majoritas.
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Solució:
\ 9P^^!^à ^ubvt9ició i

i
Deu crèatüfà i

fi majoritat
I

ie. a. i j í. ai. i,

42. Qüestió est si la obra sensual es enans en sensu

que en enteniment.»

Solució: i operació negació I imíjàfi; rmovímenit

menoritatl
;
foc foc i j

foc aygua;
|
potencià objét

à. ia. i i e. a.
:

\

glòria évürni.

De differencia

V^uESTió es: si es, per diversitat de substància e acci-

dens, differencia enfre ésser e essència.

Solució: idifferencia differencia; jcreatu rai ope-
ració

i
i

comensament fi
\

I foc foc I.

44. Qüestió es: si differencia de ésser e essència està

per differencia de substància e daccidens.

Solució:
I

differencia cbncbrdàrisà
I

rmïjà fi ]

i forma material [ ésser privació;.

45. Qüestió es: si enfre la forma qui es en potencia e

la forma qui es en actu à contrarietat.

Solució: i difíerierjcià contrarietat I ifbcfbci ifbc

ayguaj i aygua aygüía I.

46. Qüestió es: si obra pot ésser pus diversificada per

concordansa que per contrarietat.

Solució: idifferencia comensanient;
;
ésser priva-

ció j; majoritat menorítat i.

47. Qüestió es: sï 1 apetit natural es major estans los

elemens concordans o contraris.

Solució: \
differencia mijà : |

comensament fi ;

I

foc aer M foc terra
i

i foc ayguia ;,

48. Qüestió es: si la perfecció de la substància es* din-

tre o defora la substància.

I. M, in intellectu quam in sensu.— 3. B. utrum perfectio »ir.
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Solució: Idlfferènclafii je. ai.: |focfòcï Ía.aJ \b."8^

|8._u. I
i
foc aiyguà

i.

49. Qüestió es: si à major differencia cnfre Deu e

home que enfre Deu e pera.

Solució: :
differencia majoritat ésser privaclói

i

e. a.j i foc fbè'j ïe','z.] fa. a^'i.

50. Qüestió es: si en alcun ens pot ésser distinció de

coses eguals en totes noblees.

Solució: ^ differencia eguaítat Deu operació i

granea poder
I

i volentat justicia :.

51. Qüestió es: si de major distincció pot ixir major fi

e concordansa.

Solució: ; differencia menorítat i jfoc focj ífbc ay-

guai ; a. a.J \ e. a.'i
;

í. a.
|.

52. Qüestió es: si .j. element pot ésser en altre sens

diversitat de essència.

Solució: \ differencia ed^ermació ! foc foc| ifoc aér

i
foc terra i ifocsiygua: i a. a. : fa. s.

|
:e.a.u.y.:.'

53. Qüestió es: si dubitació es causada pus fortmcnt

per diversitat o per contrari.*

Solució: : differencia dubitació: :t. x.| i easer con-
cordansa.! I privació cbntriar Ietat

I

rmàjbrltaí me-
norítat i.

54. Qüestió es: si es diversificada la entitat de la substàn-

cia ab seia de los accidens per so cor son diverses de les po-

tencies en les quals^es diversificada la vertut de la substància.

Solució: differencia negació privació menoritat

i ésser aférrnaició I,

De concordansa

V^uesTió es: si son alcunes coses on sia concordansa sens

neguna contrarietat.

t. A, e. a. ; u. y. :
.— 2. BM, quam per (M, manca per) contrarieta-

tem et e converso.— 3. BM, a potentiis quibus.
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Solució'. |coriconíiftnsa'cohc^ l'aü^'iBul ja. íl

u. y. l'ii. u. z. ; I foc foc i.

56. Queslió es: si es pus ínpossíbol cosa ésser contra-

rietat en ens on sia concordansa, que en ens on no sia

concorda nsa.'

Solució: concbrdansa contrarietat;
i
à. à^j ifbc fòci

: 8. 8. 1 i
ü. u. I ; e88er perfecció i.

57. Qüestió es: si es )usticia*que major concordan-

sa sia en comensament, que enfre comensament e co-

mensat.

Solució: \
concordansa comensament

\
a. a. i

I dignitsitz actü
;

! forma relació ; Ifocfbci i foc aeH

I

prima èntérícló secunda entehció
I,

58. Qüestió es: si enaxí pot Deus crear creatura en sí

metex, con crea accidens en substància.

Solució: ; concordansa mijà i a. t.i ;8. 8.
j I
foc foc i

i fornnià relació
;

: e. a. j.

59. Qüestió es: qual es la major concordansa que Deus

pot fer?

Solució: icbncordansa fi: ; a. a^
I i

a. s. M foc foc 1

jdignítat actuj i forma relació
|.

60. Qüestió es: si es major concordansa enfre lo mijà

e la d, que enfre lo comensament e la fi.

Solució: Iconcordansa majoritat
i
a. a.

j I foc foc
\

jfbcaygüàl ; mijà rnajoritat i i dífferericlà egüàltàt!.

61. Qüestió es: si en concordansa de coses egals pot

ésser contrarietat.

Solució: \ concordansa egualtat i i a. a. i i t. t.
j

i

foc foc I
i
e. a. i.

62. Qüestió es: si es major concordansa enfre forma e

matèria, que enfre substància e accidens.

Solució: :
concordansa menoritàt ;

|
esisèr priva-

ció
;

I
foc foc

i
Iprimaeritenció secunda entenció i.

1 . A, : e. a. : u. j. : B, e. a. y. .— 2. BM, sit justum.
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63. Qüestió es: si home por avcr major concordansa

ab Deu per afermació que per negació.

Solució: \
concorxíiansià aféirmièicíó

i

: a. a.
i

I prima
entenció secunda entencíó

I
; e^a. i lUai'.

64. Qüestió es: demanat es per que dubitació à major

concordansa ab menoritat que ab majoritat.

Solució: \
concordansa dubitació

---—-----•^

\
e. à. u. y. i

i

i. ü. z. i

.

65. Qüestió es: per que negació à concordansa ab pri-

vació, e afermació ab ésser?

Solució: '' concordansa negació I :à. esserl rrriicïjb-

ritat afermació !.

De contrarietat

V^uESTió Es: si la substància es coronpable per la matèria

e la matèria per los accidens.

Solució: icontrariétat contrarietat! |t. t.; icbmensa-
ment accidens- fi isubstàhciia:*esser privació! !x. x.l.

67. Qüestió es: si Deus pot donar comensament a ne-

gun ens sens contrarietat.

5<>/mcio; icontrariétat cbrhenisamérit; :à.a.; i"tx.i

i
u. u.

I

jfocfoc-,

68. Qüestió es: si contrarietat e concordansa se poden

convenir per alcun mijà.

Solució: Icontrariétat mijà
j

1 1. 't
j

; foc foc I i foc

'ecyguèLï
\ e. i. :.

69. Qüestió es: si los elemens an apetit a ésser les es-

pècies en ques conponen.

'

Solució: 'i

contrarietat f í i \ foc foc
\ f foc ayguà ;

I

cbnriensameht mijà i.

70. Qüestió es: si Deus consent que sia de major con-

trarietat qui sia possíbol.*

I . BM, quas componunt.— 2. BM. majorem contrarietatem esse que
stt possibilis (B, manca quae sit pessibtlis).
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Soiució: r contrarietat maj^ |à. a. I
i beus

concordansa
\
dignitat actu i

I
forma relació

I

rdifferencía afermàció I.

71. Qüestió es: si en contrarietat de coses eguals pot

ésser concordansa.

Solució: contrarietat egüàltat Ifòcaygüà; I aer

terra',

72. Qüestió es: per que mcnoritat à concordansa afe

inpossibilitat e majoritat ab possibilitat?

Solució: i contrarietat menoritat a. a.; ifí aguaitat

i'íbcfoc; jdignítat actu; i differencia maijoritat .

73. Qüestió. Demanat es en qual cosa afermàció e ne-

gació poden ésser pus contraris?

Solució: contrarietat afermàció :
;
e. a.

i
I. a.

I

i majoritat concordansa ,

74. Qüestió es: si dubitació contraricja pus fortment

afermàció ' que negació.

Solució: i contrarietat dubitació
;

it. tj jh. à.; ie. a.

i prima entenció secunda entenció '.

75. Qüestió es: si afermàció contradex pus fortment a

negació que negació a afermàció.

Solució: \
contrarietat negació

j
1 1. 1.| I majoritat

menoritat; \'e^"i.'\.

De comensament

V^UESTió es: si es .). comensament o si son moltz comen-

^amens.

Solució: ;
coménsàiïnient cbrnehisàmiàint i

i
a. a. i

\
s. s.

i I
foc aer

i |
e. a.

; | i. u. z. .
*

77. Qüestió es: si natura comensa enans lós accidens

que la substància per so que aquells siea estrumens on>

fassa la forma e la matèria de qui sia producta la substància.

1. Serà i afermàció ?— 1. A, c. a. í. u. z. tot una cambra.-^y BM,
cum quibus.
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Solució: i comensament mijà i jfocfoc; ifoc terra!

i íFoc aeri ifoc aygual.

78. Qüestió. Demanat es: natura de què fa los acci-

dens sí no son de la entitat de la substància?

Solució: comensament iFiiidifferencla concordan-
sà \

i prima entenció secunda entenció i
i foc foc

I

'

;
míjià menoritat

\
t^ t. I

|
ésser privació j.

79. Qüestió es: si la substància à major propinquitat a

son comensament* que a sos accidens.

Solució: i
comensament majoritat

\ imijà fij jdíffe-

rencia menoritat ; \ foc foc
| I foc terra

\ I foc aer
I

ifoc siygua I | forma merterial.

80. Qüestió es: si negú comensament 3 pot ésser de

coses eguals.

Solució: \
comensament eguaítat

\
|a. a. i

j
e. eüi

jfocfoc! ifoc aeri lafermaciÒ negaciól \ differencia

concordansa \ contrarietat fi i.

81. Qüestió es: si I mon es comensat a sa fi metexa.

Solució: I
comensament menoritet: I a. t. i

\ a.. ei.\

i a. s.
I ; e. a. \.

82. Qüestió es: si afermació es comensament de ne-

gació.

Solució:
I
comensament afermació i i e. a. u. y. \

i i. u. z.
j

I

prima entenció secunda entenció i.

83. Qüestió es: si dubitació comensa en sí metexa.

«

Solució: i
comensament dubitació i i ri. y. z.

|

*

I

e. a. u. y.
I

\ i. ü. z. : \
foc foc:.

84. Qüestió es: Sil comensament de la substància co-

mensa dintre o defora la substància.

Solució: \
comensament negació

j <: foc foc I i foc

terra; ifoc aeri i foc aygua i imajoritat afermació:>*

jdifiFerencià concordansaj.

I. BM, manquen tes tres cambres darreres : M' tes afegeix.— 2. BM,
principiïs suís.— 3. BM, medium : M* principium.—4. BM, intra se

vel extra.— 5. M, n. u. z.— 6. De BM.

Aar - Taula -
1

3
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De mijà

VjuESTió. Demanat es qual es lo pus noble mijà qui pus-

ca ésser enfre Deu c home.

Solució: IT^ÍÏ* rP^íJài [a. a. I igràhéà eternitat i Deu
creatura; : e. ia^ ;.•

86. Qüestió es: si per negú mijà pot ésser neguna for-

ma activa e pascíva.

Solució: LíT^'i^ f I M t. t. i
j
foc foc i ifoc aygua 1

i i. u/zir^J i"e.a^ü.'y."|.

87. Qüestió es: si Deus pot fer mijà en coses infi-

nides.

Solució: imljà majoritat idígini«

tatactül rflfí
i
l'aia^l \'t^t^"\,

88. Qüestió es: si home es míjà estant enfre cors e

ànima.

Solució: Imijà ègüiaítàtMcbncdrdarisiafïMï^

: fóc terra |.

89. Qüestió es: si Deus por fer mijà estant enfre infi-

nit e finit.

Solució:
i

mijàjmenorita^
|
a.^t.j | €u'a.'; | beu 'creÉÏ^

türà
I

;
poder vbíentàtl.

90. Qüestió es: demanat es per qual mijà afermació e

negació se poden mils convenir contra dubitació^

Solució: imijà iafermàcIóMà. a.M^ là^tii

I
Deu creatura N x. x.

j i sübposició demostració i.

91. Qüestió. Demanat es per qual mijà dubitació ix

de ésser e privació.

Solució: Imijà dübítisïcíó| |h7a. üï y^ zii !r a. ü^y^ zJ

i foc aer i.

92. Qüestió. Demanat es per que es justicia en home
con nega que calor no es de la entitat* del foc.

I. M. a. t.— a. M* quando negat... de entitate : BM, cum neget ...

ex entitate.
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Solució:
;
mijà negació i

i díffiBrencla fí !
i cbrneiri-

sameht rrienbritaü:
;

j foc foc i ifbc'àier 1 T a. a. 1

I
concordànsà'eg .

De fi

V^UESTió es: si neguna fi es perfecta sens obra.

Solució: ffí.fij l*'^»'.! ^f!.'9."'*** **^tuj l's^'s.'! Íerí.'n.j

I

foc foc ;.

94. Qüestió es: qual à pus perfeta fi, • o egaltat o ma-

joritat?

Solució: Tf I rniajoritat 1 f a. Ja^ ^ i giràneà eteiniitat1

i volentert justícia; ; s^ s. i Te. ia. ; rfbcfbci ifbcaerl.

95. Qüestió es: si en negun ens lo primer actu el se-

gon poden ésser eguals.

Solució:
I

fí eguaiitatj I a. a. ; ;dígnitàt actu! ifbfmia

relació
i

í t^ t^ i.

96. Qüestió es: qual actu es major, oi primer oi segon?

Solució: i fi rnenorítat J i a. a. i
\
eguàítàt concbr-

dansa; ;e. fuj [ majoirítat àf^^ jdifferehcïà

negació
i

i foc foc 1.

97. Qüestió es: sil foc avia bastament de leyna, si po-

ria cremar per tota la quinta essència.

Solució: \
fi iafermació i : conrienisament mjjà

|

Iforrifià matèria
i

i 'foc foc 1 |'fbc terra i
* ifbcaerl

Ijtec aygujBi
i

I cbntriarietat menbrítat I.

98. Qüestió es: si la causa final per que es dubitació

es subposició de coses veres.

Solució: i fi dübitiàció i
I subpbsició denribstració

j

I

n. a. ïi. y!'z.''i
|
e/a^ u.'y^'i.í

99. Qüestió es: si afermació es la causa final de negació.

Solució:
I

fí negació
i

I e. a. u. y. j (UkL•t.I fp riüniai

èntenció secunda entenció i.

I . BM, quis est perfectior finís.— s, B, manca aquesta cambra,— %. B,
e. a. u. y. z. : M, e. a. u. y. i. u. z.
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De majorilat

X^xinsTió es: si majoritat pot ésser sens menoritat.

Solució'.
I

majoritat majbrïtat;
I
à^ à. I igranèàrio-

bieaj
I

concordansa isgalteit
\

\ creatura rhenbritàt1

; d iffè rehc ia cbhtràr iétàt
j

.

101. Qüestió es: si per egualtat pot ésser influïda ma-

jor vcrtut que per majoritat.

Solució',
i
rnaijbritat eguaítsit I

j
granea etemltai1

j

comensament f j I

.

102. Qüestió es'. en qual ens pot ésser major concor-

dansa de majoritat e menoritat?

Solució:
\
rnajbl•ltàt menoritat i

|
a. is. I ' ie^ a. i |L ü^r^j

j
foc foc I

I
foc aygua i I t. tr;.

103. Qüestió es: qual es la major afermació que hom
pusca fer de Deu?

Solució: :majbritat aferrnaciói
|
a^ a. j íe^ièul Ifbc

foc
I

I
foc terra I j dignitat actu I.

1 04. Qüestió es: de quals coses pot ésser major dubitació?

Solució:
I

majoritart dubitació i ja. sH jau a.l
j hïail

; e. a^
I I

i. a. i.

105. Qüestió es: qual es la major negació que hom
pusca fer?

Solució: Irri^íjoriiifi^^'ne^ [i*•'?^•' 1
I

«• *•] idígnitàt

actu
i I
forma relació i.

De egualtat

vJfuESTió es: si egualtat e egualar poden ésser sens me-

noritat.

Solució: jegüiaited: egiiàitat: j a. à. ; |dignÍtaLt actüj

I
graneà etérn itai

\

.

I. M, a. t.
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107. Qüestió es: si punt e peccat an cgal menoritat.

Solució: \
eguaítat menoritsit

\ \ foc foc
|

|
e. u. z.

j

i í. à. ü. y/| ; contrarietat fi I.

1 08. Queslió es: si de coses veres pot ésser desegal

afermació.

Solució: \ egüaitàt aiermació ;
le.y.; lí. z.j i m. y. z.i

I
prima entenciò secunda entenció i

|
a. a. 1.

109. Qüestió es: si tota dubitació enporta colpa.

Solució: i
eguaitat dubitació : e. i. n. r. M prima

entenció secunda entenció
; \

y. z.
\,

1 10. Qüestió es: si eguaitat pot ésser tan gran per ne-

gació con per afermació.

Solució: leguaitet negació fe. ï.
|
Imajoritat me-

noritat
I

i ésser privació :,

De menoritat

V^UESTJÓ es: si nunc pot ésser per menoritat destruít • e

indivisible.

Solució: \
menoritat menoritat

\
i a. a. M majoritat

majoritat i.

112. Qüestió es: si per les coses sensuals pot ésser

feta major afermació que per les entellectuals.

Solució: \
mèriòritat iaférnriàcïó i le^aiü.y.j I nï. ai

M" y?
I

i
foc" foc'l i'fbc àygüa'l.

113. Qüestió es: s] la menor dubitació cove ésser de

coses falses o de coses veres.

Solució:
i

meiïoHtàt dubitació
i j e^ièu ú. yJ I

|
L ü. z.j

i
majoritat rriéribrítat i

.

114. Qüestió es: per que negació es menor que afer-

mació?

So/«cid:
i

iinehbritat he^ je. ia!,^ü! yil ji. ü. zJ

I
majoritat menoritat i.

I. M*, destrui : BM, esse distinctum.
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De afertnacíó

V^uESTió es: demanat es qual significa pus vera aferma-

ci6, o gog' o tristicia?

Solució: : afermació afermaciój iè^ ai ü^ylil jL ü^z^i

i r. u. y. z. ;.«

1 1 6. Qüestió es: si afermació e dubitació ' poden avet

egualtat e concordansa.

Solució: I afermÍEuiió dübïtift^^ 1 ti tri.

1
1
7. Qüestió es: per que afermació se concorda ab

amar e negació ab desamar?

Solució: \!^^!'^J^<^\^ r^fQSució] leiLi Iprlma enten-
ció isecúhdà ehtenicïó

j
I y. z. I,

De (Jubilació

V^uESTió es: demanat es en qual potencia de I ànima co-

mensa enans dubitació.

Solució: idubïtacïódübiti^
j
k. h^ ürïi

j
i ésser

prlvàcïó] l't ïri.

1 19. Qüestió es: si dubitació se cove mils ab negació

que ab afermació.^

Solució:
I

dubitació inég^ jnï ni |eri^ i
|
majoritat

m'enbrïtati.

De negació

V^UESTió. Demanat es si negació fos, si peccat no fos.<

Solució:
I
negació negació

\ fe. ia. y. I^lcbmensia-

ment íi i i ésser privació ;.

1. A, o oc.— 2. A, i. u. y. z.— 3. B, negatio.—4. BM, cum affirma-

tlonc quam curo negatione.— 5. BM, utrum negatio csset si peccatum
nlhll csset.—6. B, e. a. u. y.
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4. De les qüestions de vertutz e de viscis, e

primerament,

-De fe

V^uESTió es: si aumentació de saviea e de caritat es con»

fra granea de fe.

Solució: ií® fe; L^9n.®? 9!!^"®^
I

ívoíentat juistïcïjai;

: àbit actu I
i
h^a.; ie.a.i.

2. Qüestió es-, si la saviea de Deu influex tanta de ve-

ritat per fe, con la justicia de Deu per esperansa.

Solució', jfe esperarisà:
|
ni."à/|

I e^'a. j ' fj;" 2;"i [' n.'y;;]

j
e. y.

I

i ü. ü. |.

3. Qüestió es: qual es major en la volentat de Deu, o

caritat o fe?"

Solució: i fe caritat
i
;h. àï uà yi^l jèïai ül^y^j fgranea

justícia i : veritat gíoria 1.

4. Qüestió es: qual es pus luyn a privació, o fe o jus-

ticia?

Solució: iíe.justiclaj In. ai u^y.^^ jé. a^ü^'y^plL üi'z."i

I
differencíà fi i.

5. Qüestió es: si Deus es pus cresible que entelligible.

Solució: |fe prudencial I n. a.J I e. a. I igrànéa etér-

I

prima ehtehcló seicünidà

6. Qüestió es: si fortitudo es pus fortz per sciencia^

que per fe.

Solució: i fe fortitudo i jnü à^j jie^a.:
|
i. zil imieïiorï-

tat^fïj. *

7. Qüestió es: si fe es per acquisició o si es per

infusió.

I. B. manca aquesta cambra.— 2, BM, Qutt est inagis volSta a divina

voluntate, aut fídes aut charitas?— 3. A, e. a. i u. y.— 4- A, siencia.
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Solució: ife'trerrïpgmsa; ík^'y jm/a.!' jsàviea vèrï-

tiat i
I
cdmensamentfl i I a. u. 1.

8. Qüestió es: demanat es qual à major objet en Deu,
fc o justícia c prudència?*

Solució: |fe goiaj i foc foc
j
iterràtèrraj imàjoritet

egualtat],

9. Qüestió es: si la forma de fe està en matèria.

Solució: ife lucxurlaj |focfoc
I

; ü. ü. I f inmedïate
medisrte i

\
substància iacciderit 1.

10. Qüestió es: s'í fe e avarícia an major contrarietat

en majoritat que en menoritat.

Solució: \f^J^^i<r}^ i^ygua terral lessér privació;

1 ü. z. pi i. z. j.

11. Qüestió es: sí fe es pus contraria a supèrbia en

granea de humilitat que en poquea.

Solució: ;f© superbiai \
ésser majoritat i i prïviació

rrieníbritati |'ài"jsu"| j ai. ti i I t.'x^'i.

1 2. Qüestió es: si major fe es pus amable que menor.

Solució: j.t®.
^cp'dia

j I

bonea granea j i voíentat

justícia
I

j
saviea veritat

I I n. a!^ ïi. y- i.*

13. Qüestió es: si sciencia pot pus aumentar per gra-

nea de fe que per poquea.

Solució: :JÍ®...6nveja
\

\
subposició demostració

;

jfl majoritart
I
Ipdténcia objètj.

14. Qüestió es: si fe pot més aumentar < sobre 1 enteni-

ment que sobre la ymagínació.

Solució: it® jraj jfòcaïeri Ifocaiyguai |dïvèrsitàtfïj

; comensament mijà.i
! r. ;

•

-De esperansa

Q.'uESTió es: sí la esperansa qui està en major fe pot ésser

major que la esperansa qui està en menor fe.

t. A,k. 1. m.a. (tol una cambra),— n.BM, aut prudentia.— 3. M, n. z.

—4. A,,n. a. u. y.— 5. BM, existere.
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Solució: i esperansa esperansa
i
igranea justicia;

\aL,a.\\e.a.u.y.\\l. u. z.
j.

16. Qüestió es: si major desesperansa pot ésser contra

major caritat, c de converso.

Solució: iesperansa caritsUi
\
bbnea graihea

|
i jus-

tícia hbbiea
|

\
iesser prívaició '.

17. Qüestió es: ü esperansa e justicia an major con-

cordansa per la bonea e la saviea de Deu, que ' per <(la)>

bonea e la justicia de Deu.

Solució: j
esperansa justicia;

|
ai ai

|
|

hii iai ü. yii i

i
e. a. u. y.

i

I i. u. z. i.

1 8. Qüestió es: si les vcrtutz se mesclen formalment o

materialment.

Solució: \ esperairisà prudència
I
\a. aí\ \9. is^\ jfbc

foc
i

jdifiPerencía concordansai.

19. Qüestió es: si con .j.* vcrtut es en actu son les

altres en àbit o en potencia.

Solució: \
esperansa fortitudo

I
i aer aèr

; fe^ L i

I

prima entenció secunda entencló \.

ao. Qüestió es: si .j.* vertut pot csscr en altra.

Solució: \
eisperahsà trempànisia i

i ia. a. ! ; àygúa
aygual i aygüaterrà i i ei. a. y. |

I Ï.JBUZ. ! f ü. ü^ i

I

X. X. i.

II. Quesfíó es: demanat es per que son vertutz e

viscis.

Solució:
\
esperansa gbíà

\ \
Deu creaturaj

\
con-

cordansa mijà I

|

justicia mísericordiia
i

i e. a. u. I

|h u.z.i*i prima entenció secunda entenció ; ;u. uii

ix. X.
I I

àngeíi'inmédiatei i's. à.^].

22. Qüestió es: si vertutz e viscis se poden apropin-

quar e luynar e mesclar.

Solució: i
esperansa íücxuriài \è.L\ lin^ r^*\f6c16c\

1. A, repeteix per la bonea e la saviea de Deu que.—2. B, e. a. u. i

u. z. y. : M, e. a. u. y. i I. u. z.—3. BM, intelligentia.—4. M, e. i. n. r.

(M una cambra).
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ÏÏ^*^"'^yOSí^\ \f^!9'^^ jfoc'aèir] jdïWèrericía cóifïtra-

rie^C
23. Qüestió es: si granea desperansa se cove mils a

home ric que a pobre.

Solució: \ esperansa avarícia
i ie^ a^

i ÏUïï.z^l iprï-

ma entèhcíó secunda entehcló
| I

mljà fi I.

24. Qüestió es: si esperansa mortifica pus fortment

supèrbia ab major humilitat que ab menor.

Solució:
I

éspéfansa supèrbia
i

rmajoritiat esserl

i irrieribritat privació;
I
foc aygúa 1.

25. Qüestió es: demanat es còm se conloguen' e sen-

lassen les unes vertutz en les altres.

Solució: i
espèràhsà àiccidià i i e. a. ü. z. i

*
i í. ü. z.

;

liï. à. ü. y. z.j
i

r. u. y. z. I ' I foc foc i Ifoc aéH Ifbc tei-rJal

ifbc iayguài
i
primia entenció secunda ehtencïó i

I

inmediàte rnediiate j.

26. Qüestió. Demanat es si cascuna vertut es per to-

tes les altres.

Solució: \
esperansa enveja

|
|
foc aer i i iaygija4

; terra I
i mistió digestió i | forma material.

27. Qüestió. Demanat es per qual manera vertutz e

viscts son pus contraris.

Sofucid: :
esperansa ira I ia. a.|;a. s.i |à. t. ; \à. u.\

i a. y. i
i

&• z. M e. a. u. y. i i I. a. ü^ y^ j
jfoc styguai.

De caritat

V^UESTió es: si hom à major caritat seient^ so que Deus

es, que seient so que Deus no es.

Solució: fcaritsit caritat
i
fe^ a^i ;*•».] Imajoritat

ifienoritat
:

j

prima entenció secunda entenció i.

29. Qüestió es: si hom deu més amar Deu on pus

Deus.li dóna dels bens^ d aquest mon.

1. BM, colJigant.— a. M* e. a. u. y.— 3. M, r. a. u. y. z, : B, manca.

•—4. BM, ignis.— 5. A, sJent. — 6. BM, de prosperitatibus.
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Solució',
i

caritat justícia; i granea eternitat i

i bbnéiai perfecció
i
ie.aii ii.iàVi iinmiBdlate mediàte;

:
pirima ehtencïó secunda erïten eió i

.

30. Qüestió es: si caritat pot ésser major per sciencia

que per creensa.

5o/uctc$:
i

caritat prudçnciia iféaccidia; :e.aiïï.yÍ|

I
n. a. u. y. ;.

31. Qüestió. Demanat es si fortitudo pot ésser en ca-

ritat aumentant' sens aumentació de caritat.

Solució: i
caritat ÍFortitudo fe prudència: i cbh-

cordansa majoritat \,

32. Qüestió es: si ymagenació pot ésser major en

trempansa que en caritat.

Solució: \ càrite^t trempansa i

j
e. a. í j i. a. j 1 ui ü. i

i foc aer
i i foc ayguai.

33. Qüestió es: demanat es si los objetz que pren

1 ànima son son conpliment o sis conplex de ses vertutz.

*

Solució: \
caritat gola

;
j e. a. I i

e. u. y. i
i i. ui zï1

i prima entenció secunda entenció i.

34. Qüestió es: si lucxuria comensa enans en ia poten-

cia volitiva o en la ymagenativa o en la sinsitiva.

Solució: \
carited: lucxuria i

\
fi majbritsd:

\ i si si.
\

\
8. u.

i

e. a. H foc foc
.

35. Qüestió es: si caritat e larguea an major concor-

dansa en granea que odium e avarícia.

Solució: \
caritat avarícia

i

iJaiii ai.
|

i e. ai ü. y. j

I

i. ü. z. i

I
terra terra |.

36. Qüestió es: si caritat e supèrbia se formen en

.j.' metexa potencia d ànima.

Solució: :
caritat supèrbia

\

\a. ü.^ ^e. ü. y.j i ï. u. y.i

i a. iei.
I ; Justiciia mïsericordïà i.

37. Qüestió es: si caritat e accidia an major contrarie-

tat en larguea que en supèrbia. «

I. BM, augmentando se. — 3, BM, aut uirtuUs ajusdcm.
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Solució: Iciaritat iaccídf ai ; lai. ai.; ; vbJentat íiargüiea ;

r eternitat justícia \,

38. Qüestió es: si cantat contradex enveja ab influen-

cia de vcrtut o ab tocament. •

Solució: i" caritat"eh\^ j fg^-^•-j^•^-y^• | r\^'^^'^^\

jnü. Y-z.
I I

foc aeri
| àèr aeri.

39. Qüestió es: si Jucxuria pot ésser en la potencia

entellectiva sens Ja sincitiva.

Solució: \
caritat ira p^-•^-•j rfQQ'Qyg\'ji^^"^

is. ü. |.

De Justícia

VjuESTió es: si es tot so injuria qui es contra la granea

de la justicia increada e creada.

Solució: \
justicia justicia

| \
bonéà granea

|

i
volentat largueaL i

j
avarícia accidia |.

41. Qüestió es: si justicia pot ésser major per prudèn-

cia que per fe.

Solució:
\

justicia prudència ; i e. a. u. y. I \
i. ü. z.j

i
n. a.*u. y. z. |.

42. Qüestió es: si la justicia à major concordansa ab

fortitudo per caritat que per esperansa.

Solució: I justícia fortïtüdo
i

|
ai. ia^

| ;
©• aJ ' í príma

ehtehcïó secunda entén

43. Qüestió es: si enfre justicia qui es en actu e trem-

pansa qui es en àbit à influencia o tocament.^

Solució:
\

justicia trennpansa M e. a. u. y. i
I j^ u* z.j

j
foc foc

I I
foc aygua i.

44. (^Qüestió es: si justicia ab dejunis e almoynes pot

egualar pena contra colpa.

Solució: |'']jüstÍcÍia'''goíia"''| í'eí'ai^'ïi^'y.] [Lu. z.J [foc

foc i
I

foc aygua !.)>£

I. M. cum actu.— a. M, m. a.— 3. B, manca aquesta cambra— 4. M,
aut actus.— 5. TraduU de BM.
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45. Qüestió es: si justícia ponex lucxuria en forma o

en matèria.

Solució: \\iiSÏ\c\aL\ucxúria\ jb^c.d^e.] ;f. g.h.ï.j

I

k. I. m. n.
I

; o. p. q. r. M foc àygua !
|
foc foc í.

46. Qüestió es: en qual de b. C. d. deu justícia pus

punir avarícia? '

Solució: I
Justícia avarícia i i íb. n. : i franc àrbitre

cbípa
I

i prima entenció secunda entenció :.

47. Qüestió es: si memòria enteniment e volentat

poden aver major concordansa en justícia que en su-

pèrbia.

So/ucto: ! justícia supèrbia i
lè.a..]

|
1^ a. í jàeriaeri

i aer aygua i
\
aygua terra \.

48. Qüestió es: per que son més homens en viscis que

en vertutz, con granea pusca ésser major en vertutz que en

viscis?

Solució: justícia accídíai; 1 í. ai. I j e. u. y. I jfdc foc;

i dignitat actu
I

.

. 49. Qüestió es: si les vertutz son pus prop a les po-

tencies* que a la substància.

Solució: \
justícia iehveja

i \
e. ai^ u. y. I ; i. ü^z.

j

I
foc aer i.

50. Qüestió es: si justícia ponex colpa en los actus de

les potencies o en les potencies o en la substància.

Solució: j
justícia irà \ I í. à. u. y.

|
I ei. ü. z. i i irime-

díate mediate
\ \

granea misericòrdia \,

De prudència

V^uESTió es: si prudència es de la entitat dels actus de

memòria enteniment e volentat.

Solució: Iprüdencí ja prudència | j
e. a. u. y.

|

i'e."ü!^z7i i"ïï'n.'"r"i
i foc foc L

I. A. auaricitia.— 3. BM, animx potentiis.
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52. Qüestió es: qual vertut agit en altra, o la qui es en

actu o la qui es en àbit?

Solució: ;
prudència fbrtitüdb; : ü^ ïi.

i fiàii^ t I i actü

npiajbrítiat
I

\ forma mfirtérlà I.

53. Qüestió es: si totes les vertutz poden esscr en

.j.", enaxí con totz los accidens generals en substància.

Solució: \
prudència trerripahsa

; \
actus àk>itu8 1

i e. i. ni
I

I

foc foc
\ I gola Ira;.

54. Qüestió es: si prudència à primer actu e segon.

Solució: \
prudència gola j I actu àbitu i ;e. u. y.

I

; i. u. z. i i foc aer ;.

55. Qüestió es: si prudència pot ésser per tot home.

Solució: prudència lucxuria; Inmediate mediate:

i
s. 6.

\ \
foc aeir*

;

.

56. Qüestió es: si vertutz e viscis se poden concordar.

Solució: \ prudència avarícia M t. t. i jfoc ayguia|

I

aer terra
|.

57. Qüestió es: per que hom pot aver més de caritat

que de prudència?

Solució:
:

prudència supèrbia
\

I d. m. ;
;
c.g^ï.i

:
majjdritat mendrltàti..

58. Qüestió es: si per subposició e demostració fe c

prudència se poden convenir.

Solució:
:

prudència accidia M u. u. M concdr-

dansa contrarietat
I

i
x. x. i.

59. Qüestió es: qual pot ésser major, o prudència o

enveja?

Solució: ;

prudència envejal le. a. M I. a. I i foc foc i

I
foc ayguà :.

60. Qüestió es: si prudència es tant necessària a gran

ira con a gran alegre.

Solució: i prüdencïa ira
1

1 càrítiat fortítuddi ïe.^\\

I prima entencló secunda entencló i.
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De fortitudo

VjuESTió es: si les vertutz aumenten o minven ab quanti-

tat continua o discreta.

Solució: ; fortitudo fortitudo!
I
u. u. I j e. u. y. I

I'L uï""zn ifoc"foc"; l'fbc'iaèr \.

62. Qüestió es: si les vertutz aumenten nexent ' c ixent

vertut de substància en obra.

Solució: ifortítudo trefnpansai la. s. Me. ai.! !ï. ü. z.j

i foc foc \\ u. u. i.

63. Qüestió es: si fortitudo à major concordansa ab

justicia per sí o cor contradiu a injuria.

Solució: rfortltüdb gola; iactus àbltus; i apetítuis

potencia i j x.xï;
I
foc foc

\
: foc aeri.

64. Qüestió es: si lucxuria es segon o primer actu de

ens qui senclina a no ens.

Solució: \ fortitudo lucxuria
\ I Deu créaturiai 1

I
eser privació

j \ mijà fi
\.

65. Qüestió es: si avarícia à primer actu e segon reyal-

ment.

Solució: rfbrtitüdb ierw'àrtcià
i

|
reyaíitat raó

|

i
ínmedíate medísite i

I t>eu creatura I ; àbltus actus
|

i ésser privació i.

66. Qüestió es: si peccat comensa enans en 1 ànima que

en lo cors.

»

Solució:
i

fortitudo supèrbia
\ e. a. ú. y.i Icorhen-

samentfí
j ; foc foc i

i foc aygua i.

67. Qüestió. Demanat es per que en la destrucció de

.].* vertut son destruídes les altres.

Solució: |fortitudo accidia i \ i. à.i |è. ü. z.|*:rnijàfi|.

68. Qüestió es: si fortitudo pot ésser major per yma-

ginar perils que per mortificar ira.

i. M, oriente : B, contrariantc.— s. BM, afegeixen vel e converso.

—

3. AB, i. a. e. u. t. (tol una cambra).
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Solució:
i

f9rtÍ*udp'«!Ï>^ [ esperanisia carïti^

i e. i. n. i

I

"foc foc I.

69. Qüestió es: per que fortitudo es pus abta a granea

en majoritat de ira que en menoritat?

Solució:] fortitudo ira i
i

a. s. I rnèrit coípa i

i caritait justícia i jfbc àygüà;.

De trempansa

V^nz^rxó es: si lo primer el segon actu de trempansa dif-

ferunt en essència.

Solució: ;
trempansa trempansa

j
I b. f .

I j
c. g. I

I

dríï/i i foc foc
;

i foc aer i.

71. Qüestió. Demanat es: per que es dejuni?'

Solució: \
trempanisa goJa

I
i e. a. u. y. I

j
^ «• z*

j

I

foc aygua 1.

72. Qüestió. Demanat es per qual manera trempansa

mortifica lucxuria.

Solució: jtrempaihsa ïucxurla: !©•
f?^

ü. y.| I
!• u. z.

J

i foc aygua
\ \
foc aer i.

73. Qüestió es: si trempansa contradex ab sí inetexa*

pus fortment avarícia que ab larguea.

Solució:
i

trempansa avarícia
j Lí^!?!*H®J^5^H®..J

j
íhmedíiaï^ mediate I ; foc ayguaj ;foc aierj.

74. Qüestió es: si Deus es aytant gran sobre trem-

pansa con es sobre supèrbia, con trempansa e majoritat se

covenguen, e supèrbia e menoritat.

Solució: rtrèmpansa supèrbia i
^ i.*r..Í?^J :.9r*^P®^

eternitat i 1 1. u. i
j
cbmensament fi i,

75. Qüestió es: si trempansa contradex pus fortment

accidia ab caritat que ab justícia.

Solució:
i

treifnpànsà accïd^^ jcaHtert

i prima entencló secunda entencló i.

I. BM, quare praccipitur fieri jejunium?— a. BM, per se contradicat.

— 3. A, auaricia.
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76. QuesHó es: si enveja inporta major colpa en home
ric que en home pobre.

Solució: Itrempans^a jmiajorïtat secunda
entenció ; Imijà fi I.

77. Qüestió es: per que ira ve pus sobtosament que

trempansa?

Solució:
i

trempanigia Ira i i e^ à. u. y. i i ï. u. z^
|

i

e. u. z.j ri.'a. u.'y•
I

rx."'x."i [foc'foc'l rfocàer'l

; ifoc aygua :.

De gota

V^uESTió es: si viscís se mesclen.

Solució: Igbíiagbià: I essér privació
| I forma ma-

terial
i
potencia actu \ I àbitus actu :.

79. QuesHó. Demanat es per qual manera lo cors pot

peccar.

Solució:] gola íucxuria
\
ifocfòcl

|
foc aeri ifoc

aygua
|

; secunda ènterició fi I.

80. Qüestió. Demanat es qual es major peccat, o gola

avarícia?

Solució: Is^ia avaricia
|

: foc terra ;
ifoc aer

|

1 e. u. z.
I I

i. ia/ü. y* ;.

81. Qüestió es: si ypocresia es tan gran peccat per

gola con per supèrbia.

Solució: I
gola supèrbia M e. ü. z.

j
I i. à. ü. y.

\

I
contrarietat rnajbritat i iaertierral ; JBiei'aygüai,

82. QuesHó es: demanat es per qual peccat pot ésser

hom temptat pus suvín.

Solució: f gola accidià
|

1
n- >"•

! i
ieiygüai terrià ]

I aer terra \,

83. QuesHó es: per que enveja à major concordansa

ab supèrbia que ab gola?

Splució: r gola envejà "i [Ü a. ü/yyj ["^oc't^

íjifbc aer L

A«T - Taula - 1 4
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84. Qüestió es: pet que gola e ira an major concor-

dansa en home famejant que en home sadoll?

Solució: \
gola Ira.

\
i,'fpcaerj raer'ayguàl.

De tucxuria

VcuESTió ES. Subposat que peccat no sia re, deman, en

què es diversificat .j. peccat d altre?

Solució:
i
iucxurla íucxurlai

|
e! í/rí/n l'Icreatüria

operació
|

|
fo»c foc i

j
foc aer :.

86. Qüestió es: si lucxuria e avaricia se poden més
contrariejar per larguea, que concordar.

Solució:
\

lucxürià avarícia
i |

pHiïniia énténció sé-^

cühda entencló
\ \

contriarletat fi ;.

87. Qüestió. Demanat es: per que Jos uns viscis se co-

venen pus fortment dintre I ànima que los altres?

Solució: \ íücxüría supèrbia i
i
u. u.

I
i s.^ s. i : x. x. i

I

foc terra
I

! foc aer
j |
focaygua \,

88. Qüestió es: demanat es si .j.* metexa matèria pot

ésser sobjecta a la forma de lucxuria e a la forma daccidia.

Solució: \
íücxüría accidíà ! I e. í. ri. r.

i \ foc foc j

i
isier terra 1.

89. Qüestió es: si lucxuria e enveja poden ésser de

.j.* metexa obra.

Solució: iiücxüriàenvèjài je. ü.z.i |i. ü. y.i |fòcfbic|

I
foc terra I \

foc aer |.

90. Qüestió. Demanat es si Is viscis an altre objet mas'!

tan solament destrucció de vertutz.

Solució: iiücxürià irà
I

I essèr privació
| |

conrieni-

sament f i M e. a. u. y. ; I i. a. u. y. j.

éH

t. A, e. i. ; n. r.— 2. B, nisi (?) : M^ an : M, non.
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De avancia

V^UESTió es: si avarícia contradiu en .j. temps ésser e

privació.

So/wctó: : acaricia a\^ riÈuail : u. tiH Icolpà
eivum i.

92. Qüestió es: demanat es qual contradiu pus fort-

ment son contrari, o avarícia o supèrbia?

Solució:
I

ayaricia super^^^ 1.!^ »
I

igrahèa eter-

nitat
;

j
comensamentfi \,

93. Qüestió. Demanat es qual peccat es pus general,

avarícia o accidía?

Solució: iayiariciaaccidiaj I bonea Jiargueia ;

j

gria^

nea eternitatj.

94. Qüestió. Demanat es qual contradiu pus fortment

esperansa, o avariscia <o enveja^?

Solució:
j ^Yí^rif:!.^ .®r!y®Í^..J :

justícia íargüèJa 1

1
èisperansà caritat 1.

95. Qüestió es: si avarícia e ira an major concordansa

en home ric que en pobre.

Solució:
I

aviarlcla ira
i

i d ífferèncJa contrarieu

i
màjbritat menorïtat i.

De supèrbia

VjuESTió es: si caritat pot pus contradir supèrbia que

humilitat.

Solució: i supèrbia iàiüperbíà
|

; bbriea vioíenitat 1

I

granea eternitat I ; rníséHcbrdïa senyoria |.

97. Qüestió es: si accidía pot pus contradir caritat

que supèrbia humilitat.

Solució: i
supèrbia accidía i I a. a. í i sè ü.; ; ïc^x.

j
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98. Quesfíó. Demanat es: per que .). visci pot ésser

sens altre e .j.* vcrtut no' pot ésser sens altra?

Sotuciói
I

supèrbia enveja^ ipoterícía actü: iàbitüs

actuis
I

i
essér privació ;.

99. Qüestió es: si per pasciencia pot ésser tan gran

mèrit con per caritat.

Solució:
i

supèrbia ira
I

Icaritat majoiritati
; pacièn-

cia menòritiat
|

\ e. í. j.

De accidia

V^UESTió. Demanat es si lobjet d accidia es ens o no ens.*

e. z.Solució: \
accidia accidia i i u. u. i i i. a.

; ésser privació:
\ comensiament fi 1.

101. Qüestió es: si viscis romanen en ànima après la

mort del home peccador.

Solució: i accidïia éiïv^ Isuperbiia iraj icíifferen-

ciafi i.

102. Qüestió es: si accidia pot estar sens ira.

Solució: I accidiiBÏ ira i
j í. a.

j | bbnea grariaa
j

iJusticia nobieai;.

r

De enveja

V^uESTió es: qual produu pus fortment pena, o peccat o

justícia?

Solució:
I

enveja enveja
|

|
í^ àrj i Deu majoritat i

I

ereaiüra ménorita^

104. Qüestió. Demanat es si ànima pot peccar en lau-

tre segle.

Solució: \
enveja ira i ; comensament mijà: lidiffe•'

I. M' non : BM, manca.— 1. M* vel non ens : BM, manca.
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De ira

V^uestjó es: si home irat pot aver tanta de pasciencia

con home alegre.

Solució:
i

ira ïrai i ei. a.
|

; i. ü. z.
| | üJu.]

\

prima en-

tehció secundà isritèricíó i.

5. De tes qüestions de predestinació

V^uESTió es: si predestinació se cove mils a la saviea de

Deu que a la justicia ni a totes' les dignttatz.

Solució: I
predestinació predestinació

I
; a. a. i

I
unitat* esencia i : concordansa egualtat i i graneà

eternitat
I

.

2. Qüestió es: què es Deus?

Solució: i predestinació ésser j i savIéà làrgiíeàj

i concordansa egualtat I i granea eternitat I i dlgní^

tatz actus ;«

3. Qüestió es: si predestinació pot contradir en Deu
justicia larguea poder volentat.

Solució:
i

predestiriacíó peiïFieccíó
i

i reyàíítiat ir^

IY'^'Í i•• *•! i ni. r. i'l ïu'a.l.

4. Qüestió es: si sotzposar ésser franc àrbitre es con-

tra predestinació.

Solució:
j

predestinació mièritl |a.a<l riBàvieüijús^

ticia
i I

dignitat iactü i.

5. Qüestió es: si egualment influexen saviea e justicia

en lo predestinat e en lo presís.

Solució: Ipredestifiació subpòsïcïój
j
à^ a. h i•iàti•er

perfecció i j a. ü. i ] foc foc i.

I. BM, ccteris.— a. M* unitas :'BM, >eritas.— 3. M, e. i. n. r. (M
una cambra.—^. B, manca aquesta cambra.
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6. Qüestió es: si la forma de Deu pot ésser especula-

da en est mon.

Soíució: I predestinació ïiïm
|
justicía irne>

5!Í^Ï!®i lJí^®H..oP®r^í*^ : ; Sr^n®^ ®*®''"^*^*: ;dlgriïtatz

àctü i.

7. Qüestió es: si I poder qui à a conplir so que sab la

saviea, demostra la granea de la saviea, e si la saviea de-

mostra la granea del poder en so que sab franc àrbitre. •

Solució:
i

predestinació rèy^ ivoíehtàt jüs-

^claj : digriïtàt relació i.

8. Qüestió es: si la potencia entellectiva* pot tant en-

tendre entenent franc àrbitre com entenent predestinació.

Solució: I predesti^ potencia i
i prlmaenten-

ció secunda ehtehcíó i
j
a. eu I.

9. Qüestió es: si predestinació e franc àrbitre son re-

yalment.

Solució: i predest^ àrbitre
; \

savJeai

jüsticiai idigniïat a<^ I concordansa égüiaiïtàt
|.

1 o. Qüestió es: si 1 poder de Deu es tan luyn a coacció

con la saviea a innorancia.

Solució:
i

predestinació p^^ [èssér perfec-

ció i
i

a. a.
i

I aer aer ].

1 1

.

Qüestió es: si Deus es més a ensús en granea e

noblea per essència, que per ésser 3 prima causa al mon.

Solució: jpredestinaicïó def
| ai. à^

|
fa. "t

|

i foc foc
I I

foc aer i.

12. Qüestió es: si lome qui es predestinat pecca con

subposa que pot ésser dampnat.

Solució: ipredèstinació cbïpai í ü^ y^ I i úm\ j èJ ai']

j
Justícia mèrit

i.

13. Qüestió es: si predestinació demostra que so per

que Deus par constret a fer so que sab la saviea, res no

es reyalment.

1. M, liberum arbitrium esse.— a. M, intelligentiae.— 3. M* quant
quia est : B, quant per causa essendi : M, quant causa essendi.
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Solució: j
predestinació demostració

i

i ésser

réyàiitat \
iraó privació i.

14. (2ue5ftd e5: sí home predestinat pot ésser dampnat.

Solució: ;
predestinació mediatel i poder perfec-

ció
i \
saviea Justicia i

|
x. x. \,

15. Queslió. Demanat es: per qual manera reyalitat e

raó se diversifiquen en predestinació e franc àrbitre?

Solució: ipredestinació raó; le. a.i In. à.; ^j r. a.j^'

j foc foc
i

i foc aygua ;.

16. Qüestió es: qual es lo pus abituat objet per que

hom pot mils aver conexensa de Deu* en est mon?

Solució: \
predestinació objet

|
i dignitiat àctü j

j
a. a.

; I
a. s.

j
ja. t. ; i a. u. i ; x. x. i i y. z.

|.

De ésser

V^UESTió es: si predestinació e libertat an egual entitat 'e

natura en Deu.

. Solució: \
ésser ésser; i a. a. i

;
graniea eternitat

j

i
dignitat relació ;.

18. Qüestió es: si aquella es la entitat de Deu en qui

sab la saviea no ésser coacció^ ni limitació de noblea.

Solució: i ésser perfecció i i a. a. ;
|
foc foc i

\
foc

aygua; i ihmediate reyalitat 1.

19. Qüestió es: si predestinació pot ésser contra mèrit.

Solució: j
essÍBr mèrït1 Ipredestinacïófr-janxD ar^

tire
I

; isàvíea justícia i ifbc foc i.

20. Qüestió es: si subposició à major concordansa ab

veritat que ab falsetat.

Solució: jèsser süiiposiciój ;
yT ^i 1 ffï majórítatj

i denïostració raó I.

21. Qüestió es: si I poder de Deu es aytan gran en

poder fer f so que no ítirà, con en so que fa.

'

I. De BM.— 2. B, de dco et essc?— 3. A. en entitat.— 4. B, «ctio-

nem— 5. M*, possc facere : B, possificare : M, posse.— 6. BM, faciet.
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Solució: iesser Inmedïa^ |Íéu"ïlí Igrinea ïrtemHiat!

i dignitat àctu
j.

22. Qüestió es: si en la espècia à diffcrencia enfre

ésser e essència.

Solució: iesser reyalitàtj |"'b."c/"d."e.1 [foc foc j

j
dignitat aictuj.

23. Qüestió. Demanat es per qual manera la potencia

entellectiva pot mils atrobar e jugjar ésser.

Solució:
i

ésser potencia i

;
a. a^l : a. s. i i ia^ ti i'

Í...^r..M•....Í . L..?:^..*^r..i |If?^"Vr^j i^^^arlí^J f'' foc"foc
"

'i

i foc aer'l.

24. Qüestió es: si Iesser de Deu es libertat e necessi-

tat on se seguesca so que sab la saviea.

Solució:
I

ésser fremc àrbitré^l Tgranéà etern ítiatl

i àctu relació :
i foc foc i

ï : : ;

•

25. Qüestió. Demanat es per qual mijà pot csscr ens

pus luyn a privació.

Solució: i ésser privació
i

[Íeu a! j f àctu reíJació
j

; e. a. i
j foc foc i

: '•

i

26. Qüestió es: per què* ésser e inperfecció poden

csser pus contraris?

Solució: iesser defàilnïeriti i perïFecció pirlvàcïó i

j_à. a. i
i foc foc i.

27. Qüestió es: si peccat es dintre o defora les poten-

cies els actus de 1 ànima.

Solució: lessercoipài i i. a. u. y. i I e. ui z.
| I foc

aer il foc àygüà I.

28. Qüestió es: si de pus noble c major ésser se pot

fer major demostració que de menor.

Solució: i ésser demostració
[ 1 e. à. y. I i i. u. z. 1

I

foc focj
i

foc aer
\

\
foc aygua i.

29. Qüestió es: si privació pot contradir ésser, 'con

csscr privació.

I. A, a. c.— a. M* per quid : BM, in quo.—3. B, contradicere
animc.
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Solució: \
ésser mediate

\ ! a. a. i ;e. a. u. y.i je. u. z^j

i
foc aer i i siygua terra \,

30. Qüestió es: si negun ens à major reyalitat per

enformació que per matèria.

Solució: i
ésser raó \

i e. a. i ' i dignitat reliacíó i

i creatura operació i
\
foc foc ;.

3 1 . Qüestió es: per que fembra vol ésser home e home

no vol ésser fembra?

Solució: ésser objet
\

i majoritat menoritat i

jprivació inperfecciói |a.à^j Ifòcfocl,

De perfecció

V^uESTió es: si ]es dignitatz de Deu an tan gran poder e

noblea que pusquen sobre so que apar a la potencia entel-

lectiva que sia contradicció.

Solució: perfecció perfeccíój i ià. a. ! Idignitat re-

lació i ipbtehcia objeti i predestinació franc arbítrei

i majoritat menoritat j :reyaiitat raó;.

33. Qüestió es: qual es lo major mèrit qui ésser

pusca?

Solució: i
perfecció mèrit i je. a.!

j
í. a.

|

* ifoc foci

; foc aygua i.

34. Qüestió es: si sotz subposició se pot demostrar ^ la

perfecció de Deu.

Solució: i
perïFecció subposició i |n. ià.; je. a.| jiai. a.|

i
actu relació i i foc foc ; i foc aygua i,

35. Qüestió es: si la perfecció de Deu pot ésser sens

negú mijà.

Solució: fpeHfeccïó inmialdiate I
i sl a. j

|

granea
eternitat: i dignitiat actu

\,

36. Qüestió es: per que infinit nombre es contra per-

fecció, con perfecció e infinit ajen concordansa?

I. BM, a. a.

—

z. M, e. i ^ í. a : M* e. i i a. a. (ttmbta error).— 3. B,

utrum suppositionc demonstrari potait.
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Solució: i perfecció^re^ [ÏÈu'ail íe^ a.i jfbc focj

l'foc iaygüài i.

37. Qüestió es: si la potencia pcrt lobjet per inper-

feccíó de sí metexa o de son actu o de lobjet.

Solució: Iperfécció potenciai lirimediate mediatej

jmèritcoipa
i \

cbrnensàiinent fi j,

38. Qüestió es: si predestinació contradiu franc àrbi-

tre, c de converso.

Solució: iperfécció franc àrbitre;
j
predestinació

cbntràriétiat
| I a. a. ; |

e. a. \,

39. Qüestió es: si inperfecció esdevé enans en priva-

ció per perfecció, que perfecció per inperfecció.

Solució: iperfécció privació i ja. a.; ly. z.
i
ifocfoci

I
foc ayguà i

\ foc aer j j foc terra
\,

40.' Qüestió es: si Deus à poder en crear perfecció

sens inperfecció.

Solució:
i

perfecció inperfecció j i ésser privació

;

i prima ehtenció secundà enterició i
i

foc aieir
\

i foc tefi-à:.
I

41. Qüestió es: si reyalment es differencia enfre pec-

cat e injuria.

Solució: i
perfecció cbíp^

i
^• "• V^l *

i . !^ ?::..^^.?^J

i m. a. u. y. z. j ifbc aier i
i foc aygua j

i

u. u. ;.

42. Qüestió es: si la perfecció de Deu es tota demos-

trable.

Solució: iperfécció demostració! i a. a.
j I

bígnitat

relació
| i

actu forma i
\ foc foc i

j
e. à. ;.

43. Qüestió es: si la volentat de Deu à colpa per so

cor vol quel poder fassa tot so que sab la saviea que farà,

e cor no vol quel poder fassa so que pot fer, pus que la

saviea sab que no ó farà.

I. M posa una qüestió i solució diferenlt, a saber : Quaerilur. Utrum ma-

jor Sit concordantia inter esse et perfectionem, quam inter privationem

et defecíum ?—So/u/io. [Perfectio defectus] [esse privatio] [concordantia

majoritas] [E Y] [1 Z] [ignis ignis] [ignis aqua] : M^ nota que en aliud

exemplar hi ha ta del nostre text (A, coincident amb B),— a. B, e. u. z.
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Solució: jperfecció mediatei ipoder savieaj
;
gra-

niüia eternitat: rforrimia ordínació ;,

44. Qüestió es: si raó à major concordansa ab perfec-

ció que ab inperfecció.

Solució:
i

perfecció raó :
\
reyaíitat privació:

\
foc

foc i

i
foc aer

\
\ foc aygua i i y. z. |.

45. Qüestió es: qual es lo major el pus noble objet

que hom pusca aver en Deu?

Solució:
\

perfecció objet \
\
à. ai. i |dígnit8itz actusi

iformà ordinació: Igranea eternitat; Ibeuoperiaciói.

De mèrit

V^uESTió es: si per la bonea granea eternitat de Deu,

cove entendre gràcia e libertat, enaxí con per la saviea

cove entendre predestinació e necessitat.

Solució: \
mèrit mèrit I : Justícia isímjpiicitat

\

I

saviea perfecció ; I a. a. i.

47. Qüestió es: si per demostració pot ésser tan gran

mèrit con per subposició.

Solució: \
nrièrit subposició i

|
e. à. ; iifV. a^

j
Icbifrien-

samentfi i.

48. Qüestió es: si ]a larguea de Deu dóna sens mijà.

Solució:
i

mèrit inmédiate ; \ei,"àJ\
i
e. su 1 ÏL'u.'zi]

i foc foc
I i

fbcaygüa i,

49. Qüestió es: si mèrit pot ésser privat.

Solució:
i

mèrit reyaíitat
i

i predestinació fraric

àrbitre
i

i sstviea justícia i.

50. Qüestió es: si la potencia motiva es moguda.'

5o/ttciíí: I
mèrit potencià;

|

a. s.
; i s. ü. I

|
x. x.

j

i

foc foc i

I
foc aer

\ \ cbmensamentfl |.

51. Qüestió es: còm lo franc àrbitre està enfre la po-

tencia e son actu?

I. B, utrum motiua moucatur.
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Solució:
i

. 'IP^r!* írÜ^Pf: àrbitre
i

I •. s. I i ©. L n. r."\

\ fbcaygüà |
j àerterrai j ihniíjàfï 1.

52. Qüestió es: si mèrit es pus amable que colpa airable.

Solució: i mèrit priyac^ \^•^^•\ fi.' a!'! jfbc' terra;

53. Qüestió es: si mèrit se cove mils ab la justicia de

Deu que ab la saviea.

5o/mciíj: [mèrit inpèrïpieccíó•
i

fre^^Mtiat raól ia. a.j

j
foc foc

I I

fbcaygua i.«

54. Qüestió es: si, mèrit e colpa se poden contrastar

sens mijà.

Solució: |..IT*è»nt coipa i \eÍAÍ'n^'rí\ iiiï ui
|

jfbc foc!

: fbc siygüa I.

55. Qüestió es: si la granea de la larguea de Deu 3 con-

tradiu mèrit.

Solució:
\

iïnièrit dembJstració
i

i Deu creàtïira i

I

miseHcbrdia senybrjaj,

56. Qüestió es: si mèrit es mijà estant en* ànima e ses

potencies o enfre les potencies e lurs actus.

Solució: Imèrlt mijà; ;e. a. u. y.j |i. a. u. y.! jfocaeH

I

aigua terra
\,

57. Qüestió es: si en la raó qui es contra reyalitat, pot

estar mèrit.

Solució: Imèrlt raól iiï7à.| |u. y.|*!cbmensàmeritfl|

I

aèr aygua
I

|
àerterrai.

58. Qüestió es: si sens objet, falsetat agués sobjet.

Solució: Imèritbbjeti i írïrnediate mediate
|
ÏB^er-

macib negació i.

1. M. defectus usual per inperfecció tn AB.— a. M, a. a. i tgnis

aqua • ignis aer • aer aqua.— 3. B, magnitudo largitas divine.—4. B, utrum

meritum sit existens inter (M, tamhé inter).— 5. BM, n. a. u. y. (tol una

cambra).
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"De subposició

V^UESTió es: si les dignitatz de Deu son pus demostra-

bles que subposables.

Solució: ;8ubpoÍBicíó subposiiciói
i a. a. ^ ibeu ma-

joritat;
;
creatura menoritat

,

60. Qüestió es: si enfre fe e sciencía à negú mijà.

Solució: : subposició inmedíate i I úi^x.
| I foc fibcí

I
foc aygua ; i ni. è. I.

6 1 . Qüestió es: per que ' subposició se cove mils per la

potencia entellectiva que per la sencitiva?

Solució: Isubipòsícíó réyaíïtàt I e^í. n. r.
j
ife pru-

dència
I

i aer aer ;
I
aer aygua i.

62. Qüestió es: si sens subposició la potencia entellec-

tiva pot ésser endressada a invenir e a jugjar.*

So^cúJ: isúbposició potencià; in. é. Í^| iy. z. ;^ifòc

foc
I

i
foc aer I.

63. Qüestió es: si franc àrbitre se cove mils ab subpo-

sició que ab demostració.

Solució: \
subposició fràhc àrbitre

\
iri. y. z.j I e* y*

;

j
i. z. M aer aer

\
\ aer ÍEiygüa |.

64. Qüestió es: per que subposició, qui ab innorancia

se cove, contradiu pus fort a privació que a essert^

Solució: I subposició privacíói i comensaméht fi i

; prima entenció secunda entenció
I

;
y. z. I.

65. Qüestió es: si per subposar se pot seguir més de

perfecció que de inperfecció.

Solució: : subposició Ihperféccló
j

;a.i.; Idignitàt

relació
|

: aygua terral.

66. Qüestió es: si per subposar que Deus fassa e no

t . M, utrum.—t. M, possit dirigi in scientit ad inveniendum et ju»

dietndum.-'3. M> n. e. i. y. z. (M una cambra).—4. BM« quam contrario

ipsiu8 privationis qued c$t ease.
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fassa de necessitat en sa obra extrfnsica, ' se Fa demostració

de sa obra intrínsica.

Solució: iisubposició cblpàj jfiua.í I «i. íb^ I

* |foc foci

I
foc aer

|
\ foc terra

;
i foc aiygüJa ;,

67. Qüestió es: si subposició es comensament de seien-

eia o de creensa.

Solució: i subposició demostració
I
in-yi] jÍB^y.j

I

i. z.
i
ife prüdisincíà j.

68. Qüestió es: si subposició fos necessària si peccat

no fos. 3

Solució: jsubposicló mediaite;
|
mèrit coípai

i e. i.
j

i n. r. 1*1 a. a. I ; y. 2. i.

69 Qüestió es: si so qui està per z. en raó, es creatura.

Solució: ; subposició raó I i cbmensarhént mijà

;

i fi majoriteit I.

70. Qüestió es: per que à hom major paor <a> estar

prop de gran baus que de poc?*

Solució: jsubpbsïció objetl
I
n.e^j [ésser prlva^

cïó i iiihiBijbrïtàt meribrïtat ; I foc aer: j foc ieiygüà1.

De inmediate^

\^viEsr\6 es: si enfre oblidar e innorar à mijà.

Solució: : inmediate inmediaté i ; b. c.
| |

ià. a. i

Tfoc foc 1.

72. Qüestió es: si reyalment eternitat e misericòrdia

son sens mijà.

Solució: lïnmédiaie reyàütedii \si..Ï3Í.\ i a. 1.
1 I

aer

àyguaj ràèrtérrà i.

73. Qüestió es: si la potencia cinsitiva es activa per

forma en los .v. seyns sensuals e pasciva per matèria.

I. BM, in suo intrinscco (M' cxtrinseco) opere.— 2. B, manca aquesta

cambra.— 3. BM. nihiJ cssct.

—

4. M, e. i. n. r, (lot una cambra).— 5. B,

existere in sumitate terris altissiïne quam in fine : M, existcre in sicci-

tate terrac altissimae quam infimae.— 6. B, de mediate.
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Solució: ; inmediate potencia í i s. s. i \
ésser pri-

vació i i foc foc
I i

foc terra
I

Ifoc aéf I.

74. Qüestió es: qual es lobjet sens mijà de franc àrbitre?

Solució: i inmediate franc àrbitre 1 [mèrit cbïpaj

I

rnijàfi i iprímiàéntehció secunda en

75. Qüestió es: per que hom viu à major orribilitat»

de home mort que de bèstia morta?

Solució: i inmediate privaciói lesser inperfeccíó*:

I

foc foc
j I

foc aér i.

76. Qüestió es: si enfre perfecció e inperfecció pot

ésser mijà.

Solució: iinmediate inperfecciói i Iprlvació essel•l

I

beu creatura \ : a. a. i 1 foc foc I.

77. Qüestió es: si en infern los dampnatz inmediate

veuran a.

Solució: \
inmediate coïpia

I |
i. ia^

j
I e. ü7z.

j
[foc

aygüaj I aér terra!.

78. Qüestió es: si demostració se cove mils per forma

que per matèria.

Solució:] inmediate dénrioJstració
i ifbcfocj i foc

iéïer i

I
foc aygua 1.

79. Qüestió es: si la bonea de Deu bonificà * en 1 ome just

ans que fos nat, con la saviea lo sabés e la volentat lamàs.

Solució: i
inririediate mèdiàté I \ dignitat reíació i

I
a. a.

i
j
simpiicitsit noblea I,

80. Qüestió es: si enfre salvació e dampnació à mijà.

Soluctó:
i

inmediiate raó 1 T reyaiitart franc àrbitre
|

[u. ïi^ I íe.' U\ [n'.'nl.*

81. Qüestió es: qual dels .v. seyns de la potencia sin-

citiva se cove mils ab son objet?

Solució:
f
ïnmedïJote bbjjiBt

I
|
cbnniensiaméht mijà

]

j fi ihïàjbrítiat ; f foc foc i
i fbcàèr j.

I. 9M, terribiliutem.— a. M, perfcctio.— 3. A, inmediate.—-4. B,

benificabat : M, bonificat.—5. M e. i. n. r. (una tota cambra).
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"De reyaíifaf

V^UESTió es: si Deus pot fer alcuna cosa que no sia con-

tradicció, jassia que a la potencia entellectiva 6 sia

vijarès.

Solució: : reyalitat reyajltatl iraó menoritat;
|
a^ ia. i

j actu relació! ; foc foc
;

|
focaygua i.

83. Qüestió es: si Is .v. seyns an tan gran reyalitat per

la sincitiva con <per]> la entellectiva potencia.

Solució: ireyaíitat potencia:
j
Inmediate mediate i

jmàjorítsrt meriorítat; là^^üa aygüa; \
siygua terral.

84. Qüestió es: si franc àrbitre es creat per entenció

de salvació e no per entenció de dampnació.

Solució] ireyaíitat franc arbítrej
j
a. t.

j je. a. u. y.i

I

I. u. z. M aer aer
|

\
aer aygua 1.

85. Qüestió es: si reyalitat c privació se poden con-

cordar.

Solució: \
reyalitat privació

\
i raó franc arbitrie

\

l'y-z.
I
ffocaygüiai.

86. Qüestió es: si inperfecció à neguna reyalitat subs-

tancial.

Solució: : reyalitat ihpérfècció i | cbmerisàmént

mijà
I

; fi perfecció
;

j foc foc j \ foc aygua \.

87. Qüestió es: si colpa està en raó o en reyalitat.

Solució: \
reyaiítat colpa i

j e. u. z. ; j
j. ia. ü. y. i

iràóobjet: i ésser privació j.

88. Qüestió es: si de major reyalitat pot ésser dona-

da major demostració.

Solució: I
reyalitat demostrat \a.ei.\ i dignitat

actü i

I

relació ordinació \.

89. Qüestió es: si la reyalitat de la pera està pus no-

blament en la potencia entellectiva que en la pera.

'

1. B, quam in petentia lapidis.
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Solució'. \
reyalitat mediate I \ comensament fi j

i
fdic foc

I
I
foc aer

\ |
fbic àygua \,

90. Qüestió es: si so es rcyalment en la potencia entel-

lectiva que Deus fa, e si so que Deu pot fer e no farà,

està en la raó tan solament.

^^/cid:
I

reyaliteit raó ! I a. a. i
\
ésser privació

|

;
perfecció inperfecció

i
I comensament fi :.

91. Qüestió es: s\ en luniversal à menys de reyalitat

que en lo particular.

Solució: r reyalitat objet
I

: inmedieïte rhédiate
\

ibomensamentfi;
;
ésser privació i

I
forma material

ifbcfoc: i foc aygua
\ I àér terra

|
i e. a. u. y. j.

De potencia

V^uESTió es: sii segon actu de la potencia es atret per

forma e ixit ' per matèria.

Solució: :
potencia potencial jüi. à.i Is. s.j i foc foc j

I
foc terra

i
i foc aer i.

93. Qüestió es: per que la potencia ab 1 objet tan sola-

ment pot donar carnal delit?'

Solució: r potencià fraïic àrbitre i i e. a. iï. y. i

i i. ai üi z. 1
I

mèrit cblpà
j I

à. à.
\.

94. Qüestió es: si la potencia mou so^ actus al objet

per los accidens, o si la potencia se mou per ells.

Solució: \
pbtehcïà privació i

! mèrit cblpa i i foc

foc j'j foc aygua \ i formià matèria:.

95. Qüestió es: si los accidens mouen la potencia al

objet o si Is mou la potencia.

Solució:
i

potencia inperfecció :
j
perfecció franc

àrbitre
\ \

e. a. u. y.
j

\
aer aer

j
fàer àygüà 1.

96. Qüestió es: qual de b. C. d. pren enans 1 objet?

1. BM, procedens.— 2. BM, inferre carnale (A, calnal) desidertum.

3. B, manca aquesta cambra.

ART- Taula- 14
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Sotució: i

potencia colpa
i

i mèritcolpa i jdifferen-

cíia comensament; i mijà fi \.

97. Qüestió es: qual objet se cove mils ab la potencia,

o veritat o falsetat?

Solució: \
potencia demostració i

; e. a. u. y. ]

l'i. ü. z. :•
I

y. z.
;

<[i à. à. i>«|fbc"fbc: ffbc aygüal.

98. Qüestió es: si la potencia entellectiva pot pujar

als objetz entellectuals sens la ymaginació, pus sens yma-

ginar no pot devalar^ als objetz sentibles.

Solució: \
potencià riniedíate

i

i e. a. y. \*\ \,'i^y7\

Imajoritat menoriteiti \ foc foc 1,

99. Qüestió <M>: si per raó pot ésser tan apropincat

objet a la potencia con per reyalitat.

Solució: \

potència raó i
\
e. i. n. r. :

j
inniièdïàtè

mediettej |majoritart mènoritart
j i
foc terra; ifoc aerj

i
foc aygua \ \ foc foc

j j a. a. i.

100. Qüestió es: per que la potencia entellectiva es

pus abta a entendre la saviea de Deu cor senten,^ que la

glòria e les altres dignitatz de Deu?

5o/i/cio:
i

potencià bbjèt I i à. a. I |
x. x/j ffbc foc

j

ifbcàer I.

De franc àrbitre

V^uESTió es: si franc àrbitre es potencia activa e^ pasciva.

Solució: ífrànc àrbitre franc àrbitre i
| j,^

ç- ;j^ |

rinmediàte mediate M f. g. íi. M fbc foc 1.

102. Qüestió es: si franc àrbitre es egualment per lac-

tu essendi e per 1 actu operandi.

Solució: : franc àrbitre privació
j I

reyaïïtart j^
I

c. i.
\ \

forma hiordínel•çió i.

J03. Qüestió es: si Deus pot constrènycr franc àrbitre.

I. B, i. a. u. z.— 2. De BM.— 3. B. cum potest (M, prieter) ymagi-
ntri descenderc nequeant.— 4. M, e. a, u.— 5. BM, quK se intelltgit.

—

6. B. uel.
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Solució: ; franc àrbitre Inperfeccíó i i boneà gra-

heiai ïsavíeà voíentat; I júisticia íargueaj jínmediate

medïate \,

104. Qüestió es: si en home franc àrbitre c raó son

eguals potencies en vertut.

'

Solució: i
franc àrbitre coípa I le. a. u. y.j |i. ü. z.

j

I

seiviea justícia i
; bonea Jarguea i.

105. Qüestió es: sil cor el servei, per rayl e per in-

fluencia,* son locs espacificatz on estia franc àrbitre.

Solució: I
frianc àrbitre demostració

\ \
potencia

objet M b. c. d. li àbítus actus ;.

106. Qüestió es: per que firanc àrbitre es pus prop a

la volentat que a la memòria e a 1 enteniment?

Solució: \ franc àrbitre mediate M d. h.
I ;

u. iï^
\

:
y. z.

i

j ïrinriediate objet i.

107. Qüestió es: si memòria enteniment e volentat po-

den aver lurs actus reyalment sens franc àrbitre.

Solució: i
franc àrbitre raó

|
\
inmedíate mediate

i

j e^ í. ni. r. i I foc foc
|

i foc terra i.

108. Qüestió es: si après la mort franc àrbitre roman

en 1 ànima.

Solució: [frainc arbitrie òbje^
l.l^'^t•.M•'.Y•: l'!?*?!!!*^

justícia
I

iï. Ü. Z. ;.

De privació

\2.uEsri6 es: si privació es creatura, e si non re à comen-

sament.

Solució: I
privació prívàcïó! rïnmedíiate nï

j comensament fil ifoc foci i foc aeri [©.a.: ;í.u.z.;

i
iOeü crieiatura 1 fgranea etern ítatj.

110. Qüestió es: si privació pot contradir ésser sens

inperfecció.

1. B, cquaJcs potcntie uirtute.— 2. BM, per radicis (M. rationis)

influentiam.— 3. B, manca aquest mot.
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Solució: Ipriyacló Inperfoccjói josser InrriecíïatiBl V
i

I
peii'ècció medíiate * ;.

111. Qüestió es: si Deus pot tant privar con crear, ni

si pot fer que no res sia sens alcun ens.

'

Solució: :....P.r!y^9.'!'í^...9oÍiPa'
'I i

©• a."ui"y."i JL üi^'z.l

[ piMma enton^ T foc'fòc""!

<l comiensarhentfí !>.

1 1 2. Qüestió es: si veritat pot tant contradir a falsetat

con falsetat a veritat.

Solució: \pr\vAc\6 dembstració: resser pehPéccíó

:

:..®,•..?^•..M:.y•J \ .}.\^!..^.'.Y•'} iW'^•l r n.'<'a.'ü.''y.''z.''';.

1
1
3. Qüestió es: si Deus res no fos, si fóra tot ens

mays en privació que en sí metex.

Solució:
I Priy®??'^*^ "7^ i cbmonsàmént míjà

i

I

secundà éritencíó èssèr
|
T màjoHtàt nègàcíó 1.

114. Qüestió es: si privació e csser se contradexen

per alcun mijà, e si non re es eternal. ^

Solució:
I
Príyaci'* r'!^'^: j

èissér i^yaUtati i perfec-
ció ihperfecciól

i

foc foc
I

; focàygüà
I.

115. Qüestió es: si negú objet pot privar lo segon

actu de la potencia entellectiva.

Solució:
i

privació objet
"I

[au a.j js^'eVl jU^'u.j \x,'x^\

i fbc foc i i fbc aygüia ;.

De inperfecció'

QUESTió eb: si enfre perfecció e inperfecció pot ésser mijà.

Solució: jinperfécció ínperfeccïó; fcbrriéhsàrnèrvt

rníjà
i I

fi perfecció
I ; fbc aygüia |.

1 17. Qüestió es: si peccat no fos,^ si fóra inperfecció.

Solució:
I

iriperifecció cbípa ] i bbhieà gràheià
|

i Justícia iàrgüeà
I Ía."à."L

I. M, mediate.—a. B, ínmediate.— 3. M, sine ente.—4. De BM.—
5. B, e. n.— 6. BM, »it ab aeterno.— 7. M, De defectu (V. nota t de ta

pàg. sío).—8. BM, nihil esseí.
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118. Qüestió er. si inperfecció es perfecció, cor nes

demostrada perfecció.

'

Solució:
i
inpei^cció dieimos^^ fprïma en«^

tehció secunda ehteiïcíó i
; míjà fi I.

119. Qüestió es: per que la potencia volitiva desira

fredor qui no es de sa natura?

Solució: linperfeccló mediedte; Ijüsticiaprüdericia;

j foc a«er i [foc terra I.

1 20. Qüestió es: per que lo malaute qui à fredor, de-

sira fredor?

Solució: i inperfecció 'r«ól jessèr' privació] rd.'hi^'j

i
foc terra

I \
aer aygüa I.

121. Queslióes: sil foc se mou pus ivassosament a son

objet corrompent que generant.

Solució: i inperfecció objet i jesiser privació! le. i.|

i foc foc
li
foc aygua i.

De colpa

V^UESTió es: si es major colpa conèxer e desamar Deu,

que desamarlo e innorarlo.

Solució: jcbïpa'còïpàj ji!."a^"ü^y.i \ri'.ÍBÍ^'u^y.\ |•i"a.'ü.'y^i

j
prima entenció secunda entenció !.

113. Qüestió es: si demostrar * colpa es peccat.

Solució: \
coipà demibstnEÏció I i è. a. y. \

i j^ ü. af.
j

i connensamentfi ;.
ï * :

1 24. Qüestió es: qual es lo mi jà qui es enfre la íí per

que es home e la colpa qui es en home?

Solució:
\
cbipa miediate i

| e. i. n\ r.
\

\ foc aeir ;

i
iaygüàterra 1.

125. Qüestió es: si raó pot tant contra colpa con de-

mostració.

I. BM, cum una per afteram dcmonstretur.—2, fi, ottendere : M,
abtconderc.
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Solució: i9o'P8Í.ra^| l^-'aj^'y- y-l IÍIH'.^: jirn^ai ü^yl^ zi^|

i foc aer
|

i foc aygusi i.

1 26. Qüestió es: si en la aumentació que colpa fa en

la potencia volitiva, aumenta colpa en la potencia sinsitiva

e vegetativa.

Solució: icolpabbjeti
j a. s. i |focaéfi

|
foc terral

i foc aygua
j.

<^De demostració •

V^uESTió es: qual de les .iij. espècies de demostració es

la pus forts?

Solució: Iderribstració dernostració 1 iboheagra-
nèaj

i

cbncbrdansa égüaJtati j ms^brlted: minoritat i

I

eisser privació
j

j reyaíítsit raó;
\
actü reïiacíó

|.

1 28. Qüestió es: per que de Deu no se pot fer de-

mostració enaxí manifestament com de creatura?

Solució: I

demostració rinedierte
I

i fe prudència
;

le. ai. ü. y.; ; ni. à. u. y. j ifbcfbcl |
formà ordíriació i

I

fi majoritait :.

i 29. Qüestió es: si demostració pot ésser tan gran en

enteniment com raó en fe.

Solució: Idèrnibstracló riaó
|
ie.^ia. ui y^j Ini àüïïiyij*

i ésser privació;.

130. Qüestió es: si lobjet de demostració à major

concordansa ab veritat que ab falsetat.

Solució: I
demostració oüljet | I e. à. ü. y. i

| í. ü. z. I

i

foc foc
I i

fbc £^guà l>.

I . A, manca aquesta rúbrica i tes seves 4 qüestions amb tes sotucions

respectives, que traduïm de BM. Es evident que el copista saltà de ta dar-

rera cambra foc aygua, de la solució anterior, a la darrera, també foc

aygua, de ta solució final (qüestió 130) de les qüestions compreses en aquesta

rúbrica,— a. B, manca aquesta cambra.
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De mediale '

V^UESTió es: si los accidens de la substància poden ésser

de negú mtjà* qui sia enfre ésser e privació.

Solució: \
mediate mediate

j i comensament fi i

I
e^ JBÏ. i r'fbc foc

I i
y. z. i.

132. Qüestió es: si la vertut de la potencia entellec-

tiva es per tot lespay qui es enfre ella e lobjet entès.

Solució: Imèdíàte raó; idifféretiícíàfii
\ e. a. u. y. j

l'foc foc 1 ffbciaygüai.

> 33* Qüestió es: per que la potencia volitiva pot mils

influir sa vertut en caritat per .j. objet que per altre.

Solució:
i

rnediate bbjet
\ \ reyailtat franc àrbitre

\

i aeràier ; ; aerayguai.

Ve raó '

V^"^^''''^ ^^• '*' ^^^ ^^ potencia o si es congregat actu de

potencies.

Solució: |raó ràbj jesser reyaütati Ipbtenciia objeti

! miséHcbrdïa seiïybriial.

135. Q(/e£/i(5 £5: si les digni tatz de Deu diversifiquen

reyalitat e raó, o si raó diversifica les dignitatz de Deu.

Solució: i.r^b objet j I Deu majbritat i icreatürai

menoritatj
|
dignitat reíàcíó i.

De objet*

V^uESTió es: si Is objetz universals son tan necessaris ^ con

los particulars.

Solució: \ bbj•t objet i i prirnà ehtenció secunda
entenciói I cbmehsamehtfi ; i foc foc L

I. B, deaccidentibus.— 3. BM, de entitate alicujus medii.— 3. B, de po-

tcntia?—4. B, de objectis.— 5. M*. tam necessària: BM, necessària tantum.
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6. De les qüestions qui son dels comensamens

de theologia.

<(De essenciay

V^uESTió es: si en Deu essència es en essència sens dif-

ferencia de sí metexa.

Solució: jessencía essencial
I
a. a. i jgranéa eter-

nitat i

i
dignitat actu i

i poder volentatj
\
foc foc i

i e. a. i i ésser perfecció 'i.

2. Qüestió es: si enaxí se cove essenciejar en essència

con viure en vida.

Solució:
I

essència vida i iunitat essencial
I
digni-

tat reJaciói |simpÍicitatnobíea| i granea eternitat I

.

3. Qüestió es: si les dignitatz de Deu son en la essèn-

cia, e la essència en les dignitatí, sens differencia de dig-

nitatz e essència.

Solució: i
essència dignitaitz

\ \

granea eternitsit
\

ipoder Justícia: Isaviea voÍentat| Ireíació ordinaciói.

4. Qüestió es: si dignitatz* obren de la essència.

Solució: I essència actusl I a. a.
I |
inmedieïtè reya-

Íitat3
I
lesser perfecció: igraneaeternitsitl

|
justícia

iargueal
\
simpíiciteit nobJea I | foc foc

| I e. a. |.

5. Qüestió es: si en la essència es forma examplar ais

actus de les dignitatz.

Solució: |essenciafc>rmài la. a. |
Igrianea sírripíi-

citatj
i

s. js.
j

l'u. ü. I jx.x.j I" foc foc i.

6.* Qüestió es: si en la essència pot ésser concordansa

egualtat sens differencia.

1. BM, privatjo.— 2. BM, divínae dignitatcs,— 3. A, reyalment.

—

4. M, posa aquesta qüestió i solució diferents : Quaerilur. Utrum in Deo
relatio intelligentis et intellecti volentis et voliti sit in tanta magnitudine

cssentiae, sicut intelligens et intcllectus in noiente et nolito? — 6'o/mÍío.

[Essentia relatio] [concordantia aequalitas] [realitas actio] [tnagnitudo

voluntas] : M* noia que en aliud exemplar hi ha la del nostre text.
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Solució: \
essència relació

j
igranea poder; ieter-

ihitat perfecció
; i

Justícia iarguea
\

\ foc foc i.

7. Qüestió es: si en la essència à orde essencial sens

negú accident.

Solució: \ essenciiabrdínacïó i
i isi^ a.

|
ijústicïiaiar-

guèiai I giÍoriÍBÍ perfecció» i ; iesser privació :.

8. Qüestió es: sí en la essència à passió per la acció

de les dignitatz.

Solució: : essència acció: : bonea granea i ;eterni-

nitat nóbiea
;

j
granea poder i i ésser perfecció i

I
foc foc i i

foc aier i.

9. Qüestió es: si tan maraveloses coses covenen ésser

creegudes de Deu, con son considerables de la es-

sència.*

Solució:
i

essència arïiicíièsi : h. ei. j
i •. à/i Ifocfoc;

i foc aer
; \
foc terra i ; foc aygua i.

10. Qüestió es: si home es pus obligat a conèxer les

dignitatz de Deu que la essència.

Solució:
\
essència manamens

\
jbbhea griàhea

|

i
yoientat justicia

j
i foc foc \

i foc aygua i.

1 1

.

Qüestió es: si enfre la essència e essenciejar à

mester esposició.

Solució: i
essència espbÍBÏcïó

I |
dignitatz àctus

\

\ forma relació i
i foc foc 1

1 : : :•

1 2. Qüestió es: si en Deu son .j.> cosa metexa essèn-

cia e ésser.

Solució: i
essència prima entenció; jia.a.; igranea

eternitat
I

ffbc foc ] ; ésser privació i.

13. Qüestió es: si Deu e deitat son .j." cosa metexa.

Solució: \
essència secunda entenció

|
icbncor-

dansa eguaitat: i poder Justicia i i e!. a. j.

14. Qüestió es: si en la essència se descové essencie-

jar, sis cove en la glòria gloriejar.

1. M\ pcrfcctio : BM, privatio.— 3. BM, de ejus esfcntia.
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Solució:
I

©ssencia glorïa
j
girànea nbbleài F aictü

formal i voíehtat Justicia I,

15. Qüestió es: si Is dampnatz' an conexcnsa de la di-

vina essència.

Solució: j
esseüiclà periai

\
ï. a^ui yH j e. u^ z. i i foc

àyguài: coípa evunri :.

16. Qüestió es: si cvum se cove mils a ésser actü de

eternitat que de la essència.

Solució: \f>^!^i^j^\^__!^}JÍ!^} i actü reiacíó : rjüstïcïa

nibbíTeà
;

jconcbrdansia éguaítati.

De vida

V<uEST]ó es: si en la vida de Deu se descové viure.

Solució:
I ylifi^ Yli^^J i granea eternitat i : esseri-

ciayoientiat
J

i dignitatz actusi
i formà ordínacïój

I foc foc i.

18. Qüestió es: si Is actus de les dignitatz de Deu son

viure en la vida.

Solució: i
yidadign|tate; Igraneànbbíeal ivbïen-

tat justícia
I
jfocfoc: ifbcàer: jfbc ie^güà:,

19. Qüestió es: si viure se cove mils a vida que a sa-

viea e a volentat.

Solució:
I

yi'ff^jactüs J I essència dignitatz
j

j
isirni-

pílcitat nobiea ; |e.à.|.

20. Qüestió es: si en la vida de Deu es forma, e si en

la forma es vida.

Solució:
I

vida forma i jgraneà eternitat; Tiactu re-

laclój
i dignitatz brdïnació I IfbcfbcL

21. Qüestió es: si la vida* viu per neguna atdició ni

necessitat.

Solució: i
vida relació

i Idignitàt actü|
i
fbc terria 1

ifocaerj
j
foc ayguà j i beü màjbrítsrt |.

I. BM, condemnati ad poenam inferni,— 2. BM. Oci vita.
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22. Qüestió es: si en Deu viure pot ésser orde de

vida sens distincció.

Solució: i
vida orde ; idighitatz actüsi I

forma re-

lació
i i

foc foc
I.

23. QuesHó es: si en Deu viure es acció sens passió.

'

Solució: \
vida acció I I granea eternitat

\ \ boneà
perfecció ! i justícia íàrgüèa

\ \
pbdisr vioíehtsrt

j

j
saviea vértut ;,

24. Qüestió es: si la vida de Deu es examplar a liome

còm deja viure.

Solució: ;
vïdia isirticies: lei a. ui yi; |iï ui zÍI ini àü ui yij

I

foc foc i : foc àer i,

25. Qüestió es: si vida activa es per manament e vida

contemplativa per conseyl.

Solució: ;
vida manament» i

i prima èhtèhcïó se-

cunda entenciói^í mèritcolpal
j
forma matèria j.

26. Qüestió es: si cove ésser diversificat^en Deu viure

e entendre, &c.

Solució: j vida espdsició i
|
essència dignitiatz i

i actus relació
\ \ forma ordínació i.

27. Qüestió es: si viure es per vida o vida es per viure,

en Deu.

Solució: \
vidia pHrria enitèncló i \ a. a. \ j

g^;' y;"i

: granea eternitat
\ \

perfecció inmediate
j
iessér

mediiate ;.

28. Qüestió es: per que hom desira més viure que

murir?

Solució: Ivída secunda entenciól le. ia. u. y.| ;i. ü. z.|

I
inm(è»díaté rniediate I

\ apetit altèriaició i \
différen-

cíiafi i.

29. Qüestió es: si la vida de Deu es glòria de la vida

dels benahuyratz.

I. M^ actio absque passione : BM, absque actione et passionc—
a. BM, praeccpta usuat per manament (passim) en A.— 3. A prima enten-

ció • cecunda entenció (en dues cambres).—4. A, diversitat.
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Solució: l'vida' gioiria i ra.''8.''i fe-^aH :ju6ticia''mi8é-

ricordíà
\

i iarguea sényoríà i.

30. Qüestió es: si en la vida de Deu seria ' pena inno-

rar desamar malificar menorifícar, &c.

Solució: l.yída 'peiria'i T'savlea "violeu Í'"boriieà

graneà i

|
dignitat reíacïó i.

31. Qüestió es: si Is demonis desigen morir.

Solució:
I

vida eyum
j
Teternitat privació 1 | esïier

perfecció í i foc foc; ifbc aygiia ;.

<De)> dignitatz

VjuESTió es: si neguna de les dignitatz de Deu pot ésser

en sí metexa sens relació.

Solució: idignitat» dignitatz; jactu fòirmà 1 i reÜEl^

ció brdihàció
i

f ésser perfecció j
i e. a^ 1.

33. Qüestió es: s\ per totes les dignitatz de Deures
actu extrínsic.

Solució: Idigiïïtat'a^ !'*•"»•; ;ai"t: ;bb'neia'grianÍBia:

i

eternitat just^ i Deu rniàjbritat 1.

34. Qüestió es: sí neguna dignitat de Deu pot ésser

sens actu.

Solució:
i
dignitat 1^ [actu brdínàcíó ] ï'Qnsi^

Ï\!?!!?!:^!^}9!Í^2 Ifoc ayguÏBÏ'l.

35. Qüestió es: si en Deu son rcyalment dignitatz e

relació, o si son segons raó.

Solució: : dignitettz relació
\

\
actïï fbrnïa

|
igrianeà

eternitat i i poder savieiaï i rvoleritat justícia
j

bonea iarguea;.

36. Qüestió es: si sens relació les dignitatz < porien

ésser .j.* essència.

Solució:
I

dignitatz ordinacïó
I

i Justícia simplici-

tat i
j
iarguea ribbleà I

i actu íbrnria i.

I. BM, sit.— a. BM, dignitates mimh/ per dignitat en A.— ^. M* dig-
nitates (A, les dignitat) Oci : BM, dignitates.— 4. BM, divinae dignitatct.
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37. Qüestió es: st en Deu à més dignttatz que ànima

justa non pren senblances.

Solució:
\

dighiteïtz acció* j igiràheai étieirnitat; Ijüs-

ticiànbbíéà; ibeu rhajoritat \ créatura mehoritat L

38. Qüestió es: si de les dignitatz de Deu cove creure

e entendre coses maraveloses e amables.

Solució: \
dignitatz articles ;;&•&• granea eter-

nitat |
i poder Justícia

I

i actu relació
.

39. Qüestió es: si Deus feent be gran * e misericòrdia,

fa manament o consela.

Solució: \
dignitat nnanarhens ; IpHrhà éhténciò

secunda entencíó^ i foc foc
|

\
foc aer

\
\
foc terra i

; rhòrit cbípà \,

40. Qüestió es: si les dignitatz de Deu pogren ésser

en espasífíca vertut sens relació.

Solució:
i

dignitertz esposició i i r. aJü. y. z^ i i i. cu
j

i eaaeir inperfecció ï
I

I perfecció privació i.

41. Qüestió es: si per unitat^e actus de les dignitatz

aumenta la essència.

Solució: ! dignitatz prinia ehtenció i Igrànèa eter-

nitat I
I
forma relació j.

42. Qüestió es: si neguna dignitat de Deu deu ésser

amada segons la segona entenció.

Solució:
I

dignitat secunda entenció
;
ja^ a. ! jbb-

nea granea i I eternitat slrhplicitati.

43. Qüestió es: si los benahuyratz auran egualment

glòria en cascuna de les dignitatz de Deu.

Solució: idlgriïtiïtz gïbria: i forma brdinacïó i |iactu

relació
\

\ Justícia larguea j
i misericòrdia senybria|

; simplicitat noblea
\.

44. Qüestió es: si Is dampnatz, sens relació de les dig-

nitatz, aurien pena.^

I. M. nctus.— 2. S«rà be gràcia? : B, bonum gloriam : M, bonam
gratiam.— 3. B, pcrfectio.—4. M*. dignitates : M, virtutem. —5. M,
Utrum damnatis sit major po«na in hoc, quod non vident dignitates Dei,
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Solució'.
I

dígnitatz penal í granea poder i isavieà

ju8ticiaj|dignitatz actusj Iforma ordínàcíói lèi^ü.z.i

I
í. a. u. y. i

i

foc foc
I

Ifoc àer 1.

45. Qüestió es: si neguna cosa que no aja fi, pot csscr

creació.

'

Solució: dignitatz eyum : granea eternitat!
j
aictü

relació
\ \
comensament mljà |.

De actu »

V^uESTió es: si en los actus de les dignitatz de Deu à ne-

guna distincció.

Solució: \
actus actus i la. a.;

\
èsisencià dignitatz;

I
forma relació \

i e. a. ;,

47. QuesUó es: si en Deu forma e actu poden aver

concordansa egualtat.

Solució: \
aictü forma

|
1 dignitat releició 1 Ibonea

granea
j

I étérnitait hbbïeia
I

1 foc foc
|.

48. Qüestió es: si la unitat de Deu à actu intrínsic.

Solució: i actu relació
j
léssehcíàrdigrïitatzl Iforma

ordinació \
i justícia nóbïea;.

49. Qüestió es: si Deus en glòria se manifesta en tot

so que es e que no es.

Solució: I
actïi ordinació

I
|
veritat glbrlà I

|
ei à^\

1
1. ia.J

i
y^ z.

i
l'fbc'fbc 1.3

50. Qüestió es: si en Deu actu e acció son .j.' metexa

relació.

Solució:
I

actu acció \ \ ei^'eL.] j granea eternitat I

i
pbder^ybïentat

I
I jüstlclia nobïeaj.

5 1 . Qüestió es: si la potencia entellectiva es exalsada

en vertut si entén en Deu actu intrínsic per totes les

dignitatz.

quam in hoc, quod intelligunt et odiunt aevum?— i. BM, creatura.

—

2. BM, actibus.—3 M, Sotulio: [Actus ordinatio] [veritas justitia] [glò-

ria differentia] [E A] [1 A] [I A VZ] (B, i e. a. I i. a. y. z. i

)
[ignis ignis].
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Solució: ;iactü articiies;
|
n^ a.

|
|
fe caritat j I espe-

ransa justícia | le. a.l I dignitat reiació
\
igràhiea

vèrtutj.

52. QuesHó es: si hom es pus obligat a .).* dignitat

que a altra.

Solució: Te^u rnanaimens
\ i
Justícia hbbièa i ibo-

neagranea \ isaviea voíentat; le. a. i.

53. Qüestió es: si tota esposició cove ésser endressada

segons que Is actus de les dignitatz de Deu son examplar

a la potencia entellectiva e volitiva.

Solució: j actu esposició
\ \

Deïi coméhsàment i

j beu mjjài
i

; Deu f i M à. a. ;
|
à. t. j.

54. Qüestió es: si tot so qui es actu en Deu, es per

egualtat e per concordansa.

Solució: actu prima entenció; igrainea eternitat
j

I dignitat reiació M a. a. M e. i. ;.

55. Qüestió es: si negú actu pot ésser sens segona • en-

tenció.

Solució: jactu secunda entèriciói |à. ia.| ja. t.|
|
foc

foc
; I
foc aer j*i foc terra i.

56. Qüestió es: si los àngels an major glòria en lactu

intrínsic de Deu que en lestrínsic.

Solució: lactu gioria
; : bdnea granéia i

1 ju®ïil5r.l!^

iargueaj : dignitatz relació
|.

57. Qüestió es: si los actus de les dignitatz donen pe-

na als demonis inmediate o medíate.

Solució: \
actu pena Mà. uJ la. x.M granieà gioria I

I
ciBLÍritat ira i

I
ésser privació I I

i. à.
| I foc Jayguàj.

58. Qüestió es: si I poder de Deu poria privar evum.

Solució: lactu évürh| I poder Justícia i jrhèrit cblpai

comensament fi L

I. A, ten* sa.—2. B, manca atfuetta cambra.
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De forma

V^uESTió es: si tot so qui es cti Deu, es forma reyalment

segons raó.

Solució: :forma forma^
\
ésser privació

\ \
actu re-

lació
i

i

ésser perfecció i i e. a. L

60. Qüestió es: si en Deu bonea hi enforma son bonifi-

car e granea son magnificar e eternitat son eternificar, ' &c.

Solució: íforma rèiàcióí ja. a.Ms. s.Mx. x.i ifocfoci

; foc aér M ei a. 1.

61. Qüestió es: si neguna forma pot eser sens orde.

Solució: :
forma ordinació

\

jforma acciól iforma

relació;
j
b. c. d. e.

j
ifocfoci ífociaeri.

62. Qüestió es: si en Deu es, intrínsicamcnt, forma

ajent.

Solució: \ forririai acció M a. a.
| |

grahéa éterhitsit
j

jiarguea nobíeai; Idignítsit: actU: : e. a.
j

|
foc foc i.

63. Qüestió es: si la forma de Deu es examplar a arti-

cles pus fortment per creensa que per sciencia.

Solució: f'fòrmia àrticies'l ik.bi; :|. c.| jni•.d•; :®®8er

privació j rmèrítcbípa
| I

glòria pen^aj,

64. Qüestió es: si manamens son pus rcglars » en creen-

sa que en sciencia.

Solució: iforma mànàrhensi
I
«;». u.y.J i í- >•• z-

J

1
m. ai. ui y. z.

;

jessier privació I \ inèrit cblpai ;. 3

65. Qüestió es: si la forma de Deu es examplar a tota

esposició.

Solució: Iforma èspbsícló
I

Ivertüt veritait| Igloria

perfecció
i
iei a. ü/y.: I i.'üi'z!"; l'foc foc

|

ifoc aer j.

66. Qüestió es: si en Deu à entenció.

1. BM, no tradueixen c eternitat son eternificar (ni M, tampoc, &c.)

—

2. B, reglata.—3. M, Quaeritur. Utrum praecepta fortius inforraent intel-

lectum quam voluntatem. Sotulio. TForma praecepta] [E A V Y] [I V Z]

[prima intentio secunda intentio] [ignis aer].



Art Demostrativa 241

Solució: \
forma prima entenció ! idignitatz actusi

i rièíïacïó ordíriaciól i eiya^j,

67. Queslió es: per que forma se cove ab primera en-

tenció e matèria ab segona?

Solució: í forma secundà entenció
|

i forma a. I

i forrfià acció
I

\ forma majbrítat i \ formià eaiiser i

i
formà actü \ I foc foc |.

68. Qüestió es: si Deus ama e desama reyalment.

Solució: \ forma gíorlai] i reyàíitat raó J fd.h.j

i actu relació
I

; granea nobíea i.

69. Qüestió es: si en Deu forma es examplar a

pena.

Solució: i
forma pena i i dignitate rele^^

;J^...®^.|

ferü^ ïÈ^
i

i foc foc M e. a. ;.

70. Qüestió es: còm la eternitat de Deu es examplar

a evum?

Solució: ifòrmà evüm i [ íborveià gioríiaj ijüàticia

sehyoirïàl
\
mèrit coípà j.

De relació

\^uESTió es: si en la inmcnsitat e eternitat de Deu pot

ésser relació reyalment.

Solució: jreiacíó relació i jgrànea pòderj
j
gràheà

eternitat;
j
grànea Justícia ;

|
graneà perfecció I

ifbcfbc'i.

72. Qüestió es: si en los actus de les divines dignitatz

relació e orde ' an eoncordansa egualtat.

5oA/ff(5: jreíàció orde^
j
Igràhea eternitat;

|
justícia

iübbïeà'j |'>^bientàt'làrgueà
I

j e.'"à^l.

73. Qüestió es: si en Deu relació de entenent e entès,

e volent e volgut, es en tan gran granea desensia con 1 en-

tenent* e lentes en volent el volgut.

I. M, erdinatie.— s. B, sicut intcllectus et intellectus.

AjtT•TAUtA•lé
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Solució: \r^}^^^^]B^
I

neíacíófe^ Ifeïacïó

graneaj
j relació etern ítàtj iconcoridànsa eguaiitatl.

74. Qüestió est si la relació dels actus de Ics dignitatz

es cresible e amable.

Solució: i reíacJó articles
|

Juisticia mahaméhs I

i'.®;:J*•.,y•^y•l fi. "• z^
I
l'nriBul.

75. Qüestió es: si es hom obligat a mostrar so que les

dignitatz de Deu signifiquen de sí metexes.

Solució: I refiació màriarhéns
i

j
Justlcïià senyoria 1

i

granéa rïdbíea
I

[mèrit coípàj.

76. Qüestió es: qual esposició es pus necessària, o seia

quis cove segons relació de les divines dignitatz o seia quis

cove segons la obra extrfnsica de Deu?
Solució:

1. r®!^9!A..®!^P!°^^ r^granèa veritat
"'

;

I

eternitat nobíe^ Ibeu màjbrítat; Ifocfocl jfocaér.

77. Qüestió es: si relació e prima entenció se poden

convenir sens secunda entenció.

Solució:
I

relació primaieritehclój
i
giraneà eterni•-

tat i jpoder perfecció!
;
iàrguea hobïea|

|
glòria sim-

plicitat j.

78. Qüestió es: si en Deu pot ésser relació sens en-

tenció.

Solució: |reiació secunda entenciój
j
forrnà ordï-

nació j i dignitatz' ac^^ ifoc fbcl.

79. Qüestió es: si en Deu se descové relació de glòria

gloriejant gloriejat.

'

Solució: i relació gibrià; i relació perfecció! j rela-

ció reyaïïtàt I je.à.i Ifbcfbc! idignítàtz iab^

80. Qüestió es: si Deus àuria pena si no podia infinir.

5oA/ci<5:
i

relació pena; Tgranea eternitat
j

I poder
perfecció j j

jüstlclia ïargüéàl jbbrieà símpïí^H^

8 1 . Qüestió es: si evum * qui no à fi, pot ésser sens co»

mensament.

1. B, gloríficatum : M, glorifíctti.— 2. B, manca aquest mot.



Art Demostrativa 243

Solució: : relació evum;
\
granea poder i ivolentat

iargïJeai | dïgniï»tz actüsi IjüstJcíia rioblea;.

De ordenació

V^UESTió es: si negú orde pot ' ésser sens primer e derrer.

Solució: i
hòrde orde i

I
a. a. i i eternitat savieaj

i yolentat Justicia
|

I
dígnitatz relació I.

83. Qüestió es: si en Deu pot ésser orde* sens pasció.

Solució: ;
orde acció i

;

granea eternitat I
j
poder

perfecció
I \

justícia larguea \,

84. Qüestió es: si en Deu cove ésser tota perfecció

qui sia en creatura, pus que no sen seguesca en Deu des-

ordenació.

Solució: ibrdé articJèsj
\
ésser perféiccíó

\ \

privia^

ció inperféccíó: ; grariéa nbbíéà
i |
poder justícia

\,

85. Qüestió es: si usura es leguda.

Solució: ]
orde manamens

; I esperansa caritat i

I accidia enveja: i foc foc
\ \ foc aer i.

86. Qüestió es: si esposició à major granea en orde qui

està sobre natura, que en orde qui està per cors de natura.

Solució: jorde esposició; ja. a.; idignitatz reíaciói

iabtü forma: jbeu majoriteit Fcreatura menoritat 1.

87. Qüestió es: a qual fi son ordenades totes coses?

Solució: jbrdé prima entencíój
j a. ai. i

i Deu obra|

i_e. a.i idignitatz relació ;.

88. Qüestió es: si en evum està segona entenció e pri-

mera.

Solució: \
bride secúhdià éritencJó !

|
e. à^\ \

caritat

Justiciia
I

I e. ü.
j j J. iai^ ;

;
accidia Ira

I I glòria pena ;

I

lïniiajoHtat linen^

89. Qüestió es: si 1 orde qui es en Deu es la glòria

dels àngels.

I. BM, Utrum in Dee ordo possit— 2. M, ordinatio et sic de celeris.
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Solució: iorde glorlai i justicia larguea i igranea

ihobíéa
i

I iessér perfecció |.

90. Qüestió es: si en la eternal ' pena à orde.

Sotuctó:
I

orde pena
I

i dlgnítatz actüs j iformia

acció \ \ penaevum j | Lail i focaygiiía j.

91. Qüestió es: si en evum qui no à fi, pot ésser orde.

Solució: l'orda evum| fcom^ imljà fï'j

I glòria pena I i foc foc i.

De acció *

V^uESTió es: si Deus à acció en non re.

Solució:
i

acció acció:
j
grieïhéa pbdiair 1 Ivòlentüit

eternitat: [ justicia iarigüèa 1.

93. Qüestió es: qui' à pació, con hom crccnt e amant

Deu aja acció?

Solució: \
acció articleis

\ \
à. iàu

j
idignitertz actüsl

|'gi^nÍBa èterïni•^ ifbc fbcl I pbtericiiabbjeti.

94. Qüestió es: si la acció qui es en Deu, es eternal.

Solució: lacció rnahàméntj ia. à.l Igran eisi etern itiatj

jactu relació
I i
beu creiatüra 1.

95. Qüestió es: si esposició se cove mils a siencia que

a creensa.

Solució: \
acció eispbsició I ! e, rnajbritat

|
iri.*rni-

noritat
| \ ésser priviàcíó;.

96. Qüestió es: comodo es la primera entenció activa e

la segona pasciva?

Solució:
i

acció prima entenció M e. a.
j j

í» ^• i-
\

I foc terra j ifbcfbcj Tfoc aer I,

97. Qüestió es: si la segona entenció à acció en la

primera.

Solució: l'acció'secunda ent^ l^í?!?^.".!^"* 1

I ihmediate mediàte I rafermàció negació i.

I. BM. in inferiiali.— j. A, accidJa.— 3. BM, quJd.— 3. BM, u.
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98. Qüestió es: si en glòria aura ' acció .]. element en

altre.

Solució: iaccïó gíoriaii i glòria justiclaj Íe•8e>n9ÍÍÉi

formà: ídígnítsit actuisi
I
iconcòrdànsà iBgüiaítàtJ.

99. Qüestió es: si en infern .j. demoni à acció en altre.

Solució: facció pèrià i

i
inmiediate mediata :

|
foc

àygüal I màjoHteït menoríta^

1 00. Qüestió es: si mèrit e colpa poden ésser eguals

en granea a evum.

Solució: I
iàcció evum M e. a. i [i.ti' i igràrieà eter-

nitat
\
bonea justícia: jcbrhehsamentfi: línmediate

mediata i.

De articles

V^UESTió es: si sens articles hom pot ésser en via de sal-

vació.

Solució: i
àrticíes articles 1 j e. à. ïi. y. I i i. u. z. i

\
iri. a. u. y. z. M acció rhàhàrhens 1.

102. Qüestió es: si es vedat que ànima conseba, de la

obra intrínsica de Deu, coses maraveloses.

Solució: !
articles manamens i j

e. a. j i
i. u. z.

j

jürièritcojpa: jgraneà menoritàt: icomensamentfi;.

103. Qüestió es: s'l la esposició de la sacra Escriptura

se cove mils a articles que a manamens.

Solució: jarticíes esposició:
:
prima entenció se-

cunda entenció:
j
majoritat minoritat i.

104. Qüestió es: si Deus à primera entenció a neguna

creatura.

Solució: j
àRïcíee príma'i^^ fiars. i ja. t.'j

i foc foc i i foc aer i i foc terra I I foc ayigüa :.

105. Qüestió es: si Is articles se covenen mils a la po-

tencia entellectiva que a la volitiva.

M. habet.
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Solució: jiarticies secundà eritericíój je^ ÍbuI jiB^mà-

nàriniens 1 jii màriaméhs j I n. à. j
i ni. mianiaimehi•

j

I

cbncbrdàrisà rhiiajbHtàt i I esbr privieïcíó i.

106. Qnestió es: si es resurrecció.

Solució: \
airticíes gíorià j

i ia/'L
|
ijüstjcíiaiàrgüeà;

i foc foc
I

i aer aer
j I

e. a. |.

loj. Qüestió es: si articles son demostrables.

Solució: I

articles pena; le. a. ii i* &•
j I

mèrit còjpa
j

j

justícia larguea j
i granea nobíeai \ foc foc i.

108. Qüestió es: si eternitat es pus demostrable per

eternificar, que evum per justícia.

Solució: I articles evumj
\

granea eternitat i Ijiisti-

cià nbbiea i
i
cbmensarnent míjà :.

De manamens

V^uESTió es: qual de les .iij. potencies de 1 ànima es pus

obligada a obeir los manamens de Deu?

Solució:
I

manamens manamensl
j
b. c. d.; i é. ai.

ü^y.z.i ihü.z.i jfocfoci
I
foc aeri ! ihmedïàte nïe-

dieite^Mconcordansa • eguaítatj.

1 1 o. Qüestió es: si Is manamens covcnen ésser espostz

pus fortment segons les coses entellectuals que les sensuals.,

Solució: j manamens esjposiciój |e. a. "• y-l \}•.'^•.^•l

i foc àer 1 [àygüia terra ; i prima entéhcló secunda

ehtéhciói.

lli. Qüestió es: si es fet manament a aquells qui son

en via de veritat, que endressen aquells qui son en via de

error.

Solució:
I

mJanàmens prima entenció
J I

ai.
fj.J

jjus-

ticia nobíea
I

|
fe caritat i

|

comensamenrtfí j.

112. Qüestió es: si es fet manament a home que honre

Deu con lo veu desonrar.

I. B, disconcordantia?



Art Demostrativa 247

Solució: ;manam(^^ jÏK'iéu'jüü'y^j

1
1
3. QuesNó es: si es vedat que hom crea ésser en

Deu inmensa velositat en amar e entendre e bonificar e

gloriejar.

Solució: I
iiniiAnàmens gíbirial j

a^a.
|
igranea eter-

nitat
j

i jütaiticiai iàrgüeia
j

j
ei. ài^ i [foc foc 1.

114. Qüestió es: si manamens espacifíquen pus fort-

ment caritat que temor.

Solució: [manamens penà i
i e/ieLury^l I ïiü^zn

j

prima enitènció secundà entehcíó 1 jfocàer ],

1
1
5. Qüestió es: si Deus à fet negú manament que

hom no pusca conplir.

Solució: [mariàmens^e^ i prïmàentencïó se-

cundà entenc iól j foc foc i [foc aer
I

["fbcàyguàj

I
mèrit coípa i.

De esposició

Q.[UESTió es: si en esta Art Ics qüestions porien ésser

tam be soltes per letra con son per figures.

Solució: iesposició espdsicfói {'b.'ci^'d,\ Iki^Um^i

1 17.* Qüestió es: si esposició espiritual es tan espacifi-

cativa con literal.

Solució: lesposicíó pH I^^Ta.] ie^ ü.'|

I

foc aer i [y.'z. i rcaritat

118. Qüestió es: si esposició à major concordansa ab

granea e noblea per miracles que per cors de natura.

Solució:
i

esposició secundà entencïó j

'
'||[^' "^^

j

jS. 8. 1 i foc foc
I

jmàïòritait menoritàt;.

119. Qüestió es: per que la glòria de lautre segle es

en est mon invisibla?

I. Dt BM.— 2, B, manca aqutsta qüestió i ta solució.
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Solució: ieisPp'jcl^g'prí*! iP•rf?:99!l'* *'*a"c"arbí-

trie
\

i mèrit coípà
j |

è. ï. h. > ; i ü. ïi. «
i.

1 20. Qüestió es: còm per esta Art poden ésser espos-

tes les Escriptures?

Solució:
i

espxisicïó^ |"àrài^] fs^'sri r^tri

i m. a. u. y. z. ;.
1 r. ;•

121. Qüestió es: si actoritat de la sancta Escriptura

pot* ésser contraria a raó.

Soíució:
I
iespòsició evürni rai-aàl jn. a!^| i'oràri

j^y^z.;] r'fï'fïj
'

' '

De prima enhnció

V^uESTió es: si pot ésser concordansa enfre .j.' prima en-

tenció e altra sens segona entenció.

Solució:
\
prima entenció prima entenció

j
i con-

cordansa mijàj <[;Comen8arnertt fï|)>i jfbc iaiierl Íck i^|.

1 23. Qüestió es: si prima entenció pot ésser sens se-

cunda entenció.

Solució: iprima entenció secundà éntenciói ja. a.;

jcreàtürà operació! lessér privació; i e. à. i ;ï. ú. z.i

i foc àer i.

1 24. Qüestió es: sí en glòria à prima entenció e secunda.

Solució:
I

pHmia ientenció gibriàj
|
é. à.

| I
1'".?.]

[fibc àygüa i.

1 25. Qüestió es: si neguna pena pot ésser tan solament

per prima entenció.

Solució: fprïrhia entenció pen jerieu ui yll
j

j- u».?.
j

i foc foc
i i

foc aygua i.

1 26. Qüestió es: si eternitat crea evum per segona en-

tenció o per primera.*

I. A, u.?— 2. B, manca ta darrera u.—3. B, manca aquesta cam1>ra.—
4. M, auctoritates ... possint.—5. De BM.—6. BM, per primam vel per

sccundam intentionem»
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Soiució: i prinrta entenció evum
;

j Deu majoritat i

i creatüria menbritàt
I

rjüsïïcïa hbbïeal.

De secunda entenció

VjuEsrió es: si en la granea de la secunda entenció au-

menta la primera entenció

Soíttció: \
secunda entenció secunda entenció

\

iconcordansà mijài |
comensament fi i iaerayguaj

i^^tT
1 28. Qüestió es: si en glòria ànima à major conexensa

de sí metexa conexent sí metexa que ' conexent Deu, con

sia a Deu pus desenblant que senblant.*

Solució: j
secunda iehtenció gloriàí i ia. a. j i inrniis^

diate rhiediatej
I
ésser privació; i dígriitatz aictus 1

i formà rèíàcíó i.
I ;

i 29. Qüestió es: si glòria o pena es la secunda enten-

ció a que home es creat.

Solució: jsiBCuhda entenció peniiai Igioríia jüsticíia;

i
vbiéhtàt hbbíéà

j \
rhijà fi

j j
àér àygüài.

1 30. Qüestió es: si en est mon la secunda entenció à

tan gran concordansa ab granea con en ^ evum.

Solució: jsecunda entenció evufïfï iï. u^ z^j ;fbc fòcj

LÍ99..?!?!ÍJ i'^Í5?^J^rri^l i e.a^'l *
I
carttat Justícia!

.

De glòria

\^UESTió es: si enfre la potencia memorativa entellectiva

e volitiva, en paraís, serà f distinció reyal de glòria.

Solució: gioríagiorià
\ |

e. a. I i dífferencía con-

cordansa i ; essència foirmà i
\
jüsticià iàrgüeà

;

I. M*, cognoscendo se ípsam quant : BM, manca.— i. B, magit si-

milis quam di•simili•.•^). M^ in : BM, cum.—4. B, manca aquttta carn'

fcra.— 5. BM, sít.
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i®?®®Lr!?y?!l1:^*i ;P?rf®?9'^. .T"*!'"!*!
Idlgnltatz relació;

i fiormabrdjnacíó
|.

132. QuesHó es: si totz los .v. seyns corporals cove-

nen ésser en glòria.

Solució: [.9Íorí?:'P®Í?!f•'l ["H*'!^']
[

'
e88èr""pHv

\.Jï?^.J9:9..\ LÍ°9.^®Li [tï^'®Í!<HJÍ)ïl I

fói-ma "oixíinàcïól

I
àctü iréíàcïó i.

'SS* Qüestió es: si en evum serà distinció ' enfre reya-

litat e raó.

Solució: iJ9f9rí^]?>^4^ i^r'ïl I
foc'foc] jfocaei•l

jjesseF'p^ I"mèrit'coipja'j.

De pena

V<uESTió es: si als dampnats es major pena con no veen

Deu que con* entenen e desamen evum.

Solució: I
penajpéna'j Ta^ a.j [grànea eternitat i

j comiBnsàifrieritfi]
|
eiàï I,

135. Qüestió es: si en evum la potencia entellectiva

aura pena en la memorativa e volitiva, e de converso.

Solució:
\
pena evum i i prima éhtehció isécúnd

enténcló; I d ifferencia contrarietat! i comensianfient

f í
I

i gràheà jüstícïieï |.

De evum

V^UESTió es: si en evum es temps ni quantitat.

Solució: j
evum eviüm

I

[dignitàtz relació J i forma

ordiriàció
; \ essér privació i

\
foc aier i.

#

1. B, Sit (M tamhi sit) destructio.— 2. B, Utrum in damnatts sit tat-

|0T hoc quod ... quam hoc quod.
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7. Ve Us qüestions qui son dels comensamens

de filosofia,

<^De prima causay

^^uESTió es: si eternitat e infinitat son dites de Deu pus

propriament que prima causa.

Solució: iprímà causa prima càuisài idígnitatz re-

ÍÍBiciói iéisiencïaforrnài \eL,&^\ i foc foc
j
jfociàeri,

2. Qüestió es: si ]a prima causa mou totes coses sens

mijà.

Solució: i prima ciausa riniotus i I à. a.
j

i granea
etierhitati

i

esserfrarïc àrbitre 1 rhiàtura àpeitit
j

i
inmediate mediate í.

3. Qüestió es: si son àngels o no.

Solució:
\

prima causa énteïíïgeni IJustícïa iar-

gueai
\ ésser privació i

|
cbncbrdahsa majoritsit

j

l^bcfòci ifociaéri i e.ia.ü^y/i
\

i. u. z. i.

4. Qüestió es: si a Deu se cove mils .j. loc que altre.

Solució:
i

prima causa orbís i \a. à.i ! glòria penà;

j inmediate mediate
i ; mèrit colpa :.

5. Qüestió es: si Deus es examplar a totes formes.

Solució: iprimà causa forma • i
\
foc foc

|
; foc iaér ;

ifoc terra; Ifocaygüà; |è^à.úi^Y^Í i i^ ü. z.
|

|enteiii-

gèhciia orbisj,

6. Qüestió es: si la primera causa es movable, con sia

moviment concordant ab perfecció.

Solució: Iprlma causa matèria*; |ciifferencia con-
trarietat

i
i

granea eternitat 1.

7. Qüestió er, si la prima causa pot més sobre 3 son

effectu que Icfectu en sí metex.

1. M, forma universalit.— 3. M, matèria prima.— 3, M, per.
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Sotució: [prfJTía ca^ j dïjgnitate rèíàcíó i

i ésser privació!
|

graneai eternitat i.

8. Qüestió es: si la primera causa poria ' en son

effectu, que de conjuncció de simples no fos producta

conposició.

Solució:
i

prima causà eiemeiït*
| fa. à^

|
I
granea

poder
i

Ijusticíà iàrgüeà| I eternitat rioblèà] fiactü

reiaciòj i differencia nriàjoritiat i.

9. Qüestió es: si la primera causa comunica sa essència

a totes creatures.

Solució: jprima causa apetit: Iprimà entencló se-

cunda entenciói jdifferenciafi: : ésser privació
|.

10. Qüestió es: si ans quel mon fos, era lo mon en po-

tencia en Deu.

Solució:
\

prinïia càüsia potiaincia ; i a. à. i Idlgnitatz

relació
\

; eternitat pbdéir
I
Tiactü íorriria

j ;

granea
periPeccró j.

li. Qüestió es: si la prima causa pot ésser fora son

effectu.

Solució:
\
Pi'irna causa abltus i |à. a.i jgrànea eter-

nitat
I

; actu relació
\ \

dignitaitz forma i i bonéà per-

fiscció
I
icbmèhisàment fi

j ipbdér vbientàt| ifriainc

àrbitre p rívacló ]

.

1 2. Qüestió es: si la primera causa es pur actu.

Solució: I prímà causà ieïctü i I
dighitàtz relació

|

i fornria ordinació
\ \ foc foc

|
\
foc aer i Icomensa-

rhientfi
\

i e. àrj
j
a. a. i.

1 3. Qüestió es: si la essència ' de la prima causa se

mescla ab la essència de son effectu, con sia en tot loç.

Solució: jprima causa mistumj
j

granea eternitat i

j
perfecció simplicitat i ijusticía nobleai.

14. Qüestió es: si enaxí la prima causa representa sí

en son effectu, con lo sol sa luu en son objet.«

1. BM, ordinare possit. — 2. M, elementa simplicía.— 3. B, esse.—

4. BM, in subjecto.
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Solució: \
P>'Í'Tia causa digestió \ i a. a.

|
|
foc foc

|

i foc iér j j foc terra i \'e.'à. i.

15. Qüestió es: si pot ésser mijà enfre la prima causa

e son effectu.

Solució: i P'*inna causa conposicíó :
|

ai. à. i i írime-

diaté médiieïté
; j ésser privació! i poder volerïtat

;

IJüstïcïanbbléài rgrahiea>8ímpiicítat i lé^u.z. i.

16. Qüestió es: si tota la prima causa es en cascú de

son effectu.

Solució:
I
P^'imA causa alteració

| |
granea vértïit I

1 eternitat savíea I

|

poder volentatj iÍBLÍa.Í.

"De moviment

\^\xr.vr\6 es: per que moviment substancial es dintre la

substància, e accidental defora?

Solució: imbtus rrïbtus: I a. a. j I
a. s. ; jfoc foc; jfbc

aeir ; Ifbc terràj I foc aygüa! ie. a! ü. y.i I i. ü. z.l.

18. Qüestió es: còm àngel se mou per loc ni a* objet?

Solució: jmotüs enteílígencla; i entelligencia a. j

I
a. ai.

I
i fbc fbc I làbitüs actusL

19. Qüestió es: s'í mogut .j.* vegada lo firmament, lo

cal pus moure.

Solució: imbikis oiribis
j
ehiteíligericia a.

I líbrünia

apetit i i iïaturià aïctií
|

\
cbmensàmehitfï

|.

20. Qüestió es: si la forma universal es movable.

Solució: i motus fbrmaïi
;
a. ai i i primia causa

enteíiigencíai
j |

enteiíigerïciiai brbis
|
lorbis fbrnriial

i
cbnïehsàmeht f i I.

II. Qüestió es: si la primera matèria es moguda en

partz, e de converso, e que ^en sf metexa sia inmovable.

Solució: ; mbtüs nfïaterià^ ; ia^ à,; idïgnítate raiabíóí

jjï. s.
i IJbj ci^d. ei.

i r'fbc fbc
i

i foc aeri.

I. M, perfectio.—4. BM, et quomodo habeat.— 3. M, fermà unfver-

salis.— 4. B, et quod : M, et quomodo.— 5. M> matèria prima.
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22. Qüestió es: sí motus es per tota la espera del foc.

Solució: i rniotus natura I I enteüígencia orbis [

jforrha iapetitusM abitus rinisturh
j
jcíígest conipòsti.'

23. Qüestió es: si cascú element se mou en lautre.

Solució: \
motus eíement»

|

jfoc foc| Ifoc aerj jfoc

terral l'focayguaj.

24. Qüestió es: sí apetit natural e moviment natural

differuni in numero.

Solució: jmotus apetí
tj |

forma matèria
j

|
mlstum

dígestum j f potenciia actu j
i cbrhensamènt fí í,

25. Qüestió es: si en la forma qui es en potencia, està

moviment.

Soiuctó: [rnotusi potència
I

|
místum dig

jforma mgd:eriai
|
foc foc

\ \

focaer
J.

26. Qüestió es: si motus à pus noble àbit* que estació.

Solució: I
mbtüs abitusj

j
a. a. 1

1 9 rí^il^^^- ^íí^rn!^'** j

i''dlgnltatz''relacíó'; [foclfbc'i \^pceier] [comensa

mèhtfii ràfèrmiació hègÏEÏcíó ; idífferencia concb

dansa;.

27. Qüestió es: si actus à major perfecció en estació

que en moviment.

Solució: Irnotus actüsM à. a.
j

I.comensal^
rfbc"aeri Tfoc tèrrài le. a.

j !,©•>>. y.j.

28. Qüestió es: si aer e vapós son diferens en essència.

Solució: [mbtüs miistum] [dígestum conposició i

jàeriaeri [foc aeir I
*

j aer eiygua ; [;iaer terra i

.

29. Qüestió es: qual es pus segura cura en lo malaute,

o per senblant o per contrari?

Solució: Tmotüs dïgeistüm I
japetítus conpbsic^

|fbc"fbc"i [foc'aer
i

j fbc'"ayguaj.

30. Qüestió es: si en conpost pot ésser moviment sens

tocament de .j.* superfíciens* ab altra.

1. BM, habitus mixtió • digestió compositio (formes uiuats).—t. M,

element* simplicit.— 3. B, «ctus.—4. BM, tppetitum.—5. M, [tir ig-

nis].—6. M, partis.
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Solució:
\
motus conpost I i mistum digestum

j

i

íbc aïïr
i

jfoc terrai i
j
fòcaygïïa

j.

3 1 . QuesHó es: si moviment pot ésser sens loc.

Solució:
i

rhotus aíteractó i i foc àer
| |

foc terra i

De enfettigencia

V^uESTió es: còm los àngels fruexen Deu?

Solució: ;entelíígéncia entéiíjgenciàj
j
a. a. M a. Íb. i

I foc foc
I

I
forma relació

\.

33. Qüestió es: si àngel mou lo firmament ab la po-

tencia entellectiva o volitiva.

Solució: rentèílígéncia brbís ! 1 fbirmia miaterïa 1

japetitus abitus: i mótus conpbsicJó |.

34. Qüestió es: si àngel mou la forma universal en les

formes particulars, e de converso.

Solució: rentéíiigéncià formà»
I

iàpetitus iabituis!

I

ihmedíaite medlate
\ i natura potencià i

\ digestürn

còhposiciój.

35. Qüestió es: si àngel diversifica la prima matèria

sotz les .iiij.' universals formes simples.

Solució: iehteiiigencia rhaterlà3Í Iàpetitus abitus;

I

natura eïemens
I

i"fbcàer"| ràer'àygüà'j l'aygüa

terra |ífbe terra'l.

36. Qüestió es: si àngel à previdencia^de so que farà

natura.

Solució: jénteiïigencià nàtúràj ;à. à.j ; nïbtüs brbis;

l'actüs' relació
i

|'fbc foc : I
foc àer \.

37. Qüestió es: si àngel mou los elemens en vertut o

en substància.

Solució: ienteiiígehclàeiemens«i ifbrmà rnàterïà;

I
mïstüm digestürn i i potencià bbjet i

.

1. De BM.

—

7. M forma universalis.— 3. M, matèria prima.—4. M*
providentjan (M, prudentiam).—5. M, elementa simplicia.
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38. Quesfió es: si àngel aperseb tan manifestament les

coses sensibles con home.

Solució: rehÏBÍÍigisncia iapetitus i ja. a.í i
forrifia re-

lació
I

I

dlgnitaiz actüs I ; foc foc |.

39. Quesfió es: si àngel à distinctes potencies en

essència.

Solució: i
énteiílgehcia potencia

i
la. a.

\ \
actus

réíàciò
I i

glòria pena i I b. c. d. h. I.

40. Qüestió es: còm parla .j. àngel ab altre?

Solució: \
ehtisíligencia abüius

I
|a. ai. i Idignítatz

aictus
i
jfbrmia relació

I

i ciaritàt jüsticíàj
;
cbrhién-

samentfi i i concorcíansa rhijà 1,

41. Qüestió es: si en àngel an velocitat sos actus.

Solució: \ éhtelllgencia actüs
I
ja. ia.| le. iai.i jfoc aeri

jcaríted: justícia i |
ésser jperfecció |.

42. Qüestió es: si .j. àngel pot ésser en altre.

Solució:
I

eriteiíigencíiai ifiriístünri i ja. à.j i^prma or'•

dinació ; jfoc foc
I \ e. a. u. y. I.

43. Qüestió es: si àngel à sciencia per aquisició.

Solució: feiïteiïjgèhcïa digestió i Ifiu a.|
i torrif^f* .9^^

dïhació!
I
innnedíate mediaté 1.

44. Qüestió es: per que àngel parla pus covinentment

ab home qui dorm que ab hom vetlant?'

Solució:
i

énteiíigencïià cbnpc>8ició
j
is. s.j jfpcay-

gua
I

i concordansa màjoritat i.

45. Qüestió es: si en les qualitatz dàngel es alteració.

Solució: lehteíïigencia alterJEicíó; ià. à.i jb. f .; ic. g.j

i d^'h^i ifbc'focl jfoc aieri.

«ae

I. M, Quis ingelus magis convenienter loquitur cum homine, vel qui

loquitur cum hemine dermiente, (A, qui drom) vel atm homine vigiltnte?
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De orbis

VcUESTió es: si orbis es per sí metex mogut.

Solució: iorbís orbísi : inmedíàtie medíaite i ;ia. íh-

tellígencia ; i foc foc i
\ focaer i,

47. Qüestió es: si orbis influex àbit en la universal

forma ab la qual ' sien abituades les particulars formes.

Solució: iorbie forma*!
|
a. entelílgencia i irhbtus

místum i
i dlgest conpost :.

48. Qüestió es: si los corses celestials influen en la

primera matèria o en los elementatz.

Solució: Iorbís matèria í| i ihmediàte mediate
|

I
foc foc

;
i

foc aygua 1.

49. Qüestió es: si los corses celestials porien moure

los elemens sens apetit.

Solució: ;orbis natural
|
foc aer

|
|

foc terral
|
foc

aygua! Imlstum digeistum|.

50. Qüestió es: si lo sol es foc simple.

Solució: I
orbis elemens^ j I místum dígestum

|

I
natura apetit

| j iaer aygua i i foc terra |.

51. Qüestió es: si orbis mou tota la espera de 1 aygua.

Solució: Iorbís apetit
|

imístum digestuml jcbnpo-

8lciÓ5 alteració I 1 foc terra I.

52. Qüestió es: si la conposició del foc està en poten-

cia en la influencia del sol.

Solució: i
orbis potencia! | a. a. I jgranea eternitiàti

I
apetit abitus ! ! foc terra ! ! foc aer !.

53. Qüestió es: si la luna es aygua simpla qui es ape-

lada element.

Solució:
I

orbis abitus \
\
aygua térrà

|
|
místum

cbhpbsitib j ! apetítus digestió
I

! foc aygua |.

I. M, cum quo (habitu).— 2. M, forma universalls.— ). M, matèria

prima.—4. M, elementa simplicia.— 5. M, operatio.

Art - Taula -
1

7
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54. Qüestió es: st la influencia del sol es de la essència

del sol.

Solució: i orbís iactüs
I
Ipbtencía iàbitus; Idígestló

cbnpbsició i
j
mi stüirini alteració

j i b. c. d^ e. i.
•

55. Qüestió es: si lo ray del sol es cors.

Solució: \
brbis mistüm

|

|fdrma material Idïges-

tíó conpbsíció
I
labitus alteració I.

56. Qüestió es: sis poria fer digestió si la luna no re-

tardava la gran* influencia del sol.

Solució: \
brbis digestió

|
j apetitus actüs 1 jrnbtus

alteratib;
\
foc foc I \

focaygua I.

57. Qüestió es: si es retardament de la gran influencia

de laygua, la resplandor que la luna reeb del sol.

Solució: jorbis conposiciój ja. a.j Ifocfoc;
I primiai

causa entelligencia M e. a. M majoritat fi ;.

58. Qüestió es: si enaxí con representació de .ij. espiïs

contraposatz, ' es representata per lo sol la figura de <la>

terra en la escuritat de la luna.

Solució: jbrbis alteració I i apetit abítüs
I j
poten-

cia actus ; iàyguaterria i j fbc àyguà;.

De forma

V^uESTió es: si forma universal es.

Solució: rïb>rma«fbrTna i jà. ihtelilgehcíàj jorbís

material lapetit potencial InaturaeiemensI labitus

actusl Iconcordansa majoritat i comensament fi i,

60. Qüestió es: si enfre forma universal e idea à diffe-

rencia en essència e natura.

Solució: Ifbrma med:eria<|
I
a. à.

i i a. 1.
1 |

grariea

eternitat! |Deü creatural Idignítatiz rèíiabiól Ifbcfoc;

i
mistüm conpbsicló 1.

] . BM, posen aquesta cambra al final de ta solució de ta qüestió següent

(55).— a. MS magnam : BM, maximam.— 3. M*, contrapositis : BM, com-

posjtis.—4. M. forma universalis el sic de ce/erw.— 5.M, matèria prima.
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6i. Qüestió es: si les formes particulars son actives e

pascives.

Solució'. Iforma natural ;a. orbíel
I
iactüs mjstüm

j

jfoc aierl ifoc terra! Ifoc aygual líhmedïatè mediàtéj

i rnateria naíura
|.

62. Qüestió es: si .]. element pot nèxer e ixír d altre.

Solució: ïiForma element»
i
\a. a.| |s. s.i ju. li.! lít. t. i

I

foc foc
I

: foc aer
j

; foc terra 1.

63. Qüestió es: si la forma qui està en potencia à

apetit.

Soíuctó:
I

forma apetit
I

j
nriotus orbis j ; místüm

idigestum
|

i merteria actus
I

\ conposició aïtéracíó i

j
àér iaygüa ji h. e7i. i.

64. Qüestió es: si per la forma universal son les parti-

culars formes en potencia en la matèria.

Solució: jforma potència: I motus abitus j làpetit

iactus ;

I

digestió conposició
|,

65. Qüestió es: si en la forma universal son abituades

totes les particulars formes naturals.

Solució: : forma àbítüs
i

ipHma causa rriotus^^^^

I
entèíiígéndià orbísj

\
matèria natura

j
I apètitïis

actüís
I

: linijà fi 1.

66. Qüestió es: si en qualitat pasciva à forma pació.

Solució: iformaactusj jmirièria natural "Imist^

digestió I
I
foc aer i I Inmèdíatè mèdiate i.

67. Qüestió es: si la forma universal e la matèria pri-

ma acupen ^ loc.

Solució: [ forma m i nfiotüs conposició 1

i potència actus
I

fíocfoc
|

i foc aer j.

68. Qüestió es: si 1 foc dóna tanta de calor con reeb

de seccor.

Solució: jforma d Igestió
i

j foc aèr
|

|
fbcaygüai

I

I
foc terral

|
motus alteració i [apètitüs actúsi.

1. M, clementa simplicia.— s. B, matèria natura tatxat matèria.—

3. M, in matèria prima occupet.
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69. Qüestió es: si en lo comensament, con lo mon
fo creat, ]a universal forma c la primera matèria eren

cors.

Solució: !
forma c^

i essér pHvacló
|

i

eíemerís apetit; làbïtüs actüs|. •

70. Qüestió es: si la forma universal e la primera ma-

tèria son .). cors o si son de natura corporal, estans essèn-

cia de moltz corses.

Solució: \^9^!^!^'^}^!'^^o\6\ [motuis orbísj jmïstüm
digestió

\
i jaipetlt cbnpos^^ i JaÏDiitüs actüs

I

potenicla^'a^ rniàturia''eíemén8 1.

De maleria

Vc"ESTi6 es: si prima matèria es reyalment o segons raó.

Solució: i matèria» matèria.; imotustorbis.i iapetï-

tus acïï^ rpoténclai'abïtüs'
i

i foc foc] |foc'terrai

; focaer
|

| focsiygua j.

72. Qüestió es: c{ui\s accidens de la substància son«

mils a la natura de la matèria que de la forma?

Solució:
I
materra nàt^^ Ifbrma iïpetitusj Ípo-

tencía actus I
|
foc aèr i.

73. Qüestió es: si la primera matèria es .j.* per essèn-

cia e distincta en partz.

Solució: i matèria eíemena
|

|foc aeri jc^güa tenral

I
apetitiis actüs

i

i misturri digéstüm i Icohpbsicïó

alteració i.

74. Qüestió es: sil foc pot ésser simple fora sa

espera.*

Solució: \
matèria apetítus

i
T potencia abitüs

j

i foc foc
I

i foc aeri j fc)caygua j
jmistum conpc>st

;

Irhòtus abtusj.

1 . M, [Forma universalis campositio] [privatio elementa] [appetitus

petcntia] [habitus actus].—^2. M, matèria prima et $ic J« eeteri».-^^. M,
intelligentia.

—

4, BM, insunt.—5. A, espècia.
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75. QuesHó es: si en so que la primera matèria no pot

ésser pasciva per sa simplicitat, pot ' ésser pasciva per con-

posició en segona matèria.

Solució: jnnateria potencia i
\
motu orbis i i natu-

ra elcsméhs: ; mistum cbnpbstj ifbcaeri |fbcterria:.

76. Qüestió es: si pació es perfecció de la primera

matèria.

Solució: \
nneiteria abitus

\
\
motus orbísi \ apetituci

eurtus
I

i ésser privació
I i foc terrai I I foc aygïia

j

riTu^z:].

77. Qüestió es: si dels actus de la primera matèria es

producta qualitat pasciva.

Solució: Imadierla actus i iapetitus abttusj Iformia

digestió
I

\
foc terra i

\
aygua terra 1.

78. Qüestió es: si matèria pot ésser en matèria e forma

<en forma^.*

Solució: rmàterïà rhistüm; i rnotüs brbisi Ifbc iaer:

I

foc terra ; ifoc atyguai idífferencia còncordansa;

I

natura apetit \
i ésser privació;.

79. Qüestió es: si Is accidens ixen de matèria per la

forma.

Solució: \
matèria digestió

j j
b. c. d. e. i

i

Jfoc aer
j

I
üniistüm cbhpbst ;.

80. Qüestió es: si la prima matèria està en quantitat

continua o discreta.

Solució: I
materïia cbhpb L.*TV?*M.^J^

["birbis o'í•mehta'i i"mistum^^dïgeirt jpcrtericia

actus i.

81. Qüestió es: si tenebres son mesclament delemens

en absència de luu.

Sohtció: ;
matèria aJteriació i ; motus bríüiis; [ïiygua

_^^^.^^..^^^^^^ .^^^^^^^^ i.

1, BM, in se ncqueat.— 2. T>e BM.— 3. A, discretom.



262 Ramon Lull

De natura

KJ^UEsrió es: si natura es producta, en los particulars, de

la forma universal e de la prima matèria.

Solució: |..rÍ:?'íÍJr^!)?*ura j i
prïma ciaüsà ïrï^

I

enteljlgencia orbis j I pòtèrïcía iabitüs I f cdrinieri-

sarnentmljài i concordarisà fi I
i foc aeri,

83. Qüestió es: si en elementat no son les formes sim-

ples, deman: on son con lan conpost?

Solució: Inatura eiemensi Tforma matéríiai i mb-
tus orbjs:

I

potencia actus: liaïpetïtüs iabítusl.

84. Qüestió es: per que la pera qui cau à major movi-

ment on pus sapropinqua a son sentrum?

Solució: LíÍ.^yr^...?P®*Í*J I

a. à^J i's.'s^'l i" foc fbe'l

i..Ï95^.?®Í^..i Lto*?.*®!"!!^!
I

foc aygüia'l jésiser'privacïó'i

i
irimediate medïate

|.

85. Qüestió es: si en elementat ' son elemens simples so

que noy pot entrarien conposició.

Solució: i
natura pote imotusorbisi ifbrmia

material i iapetit àctüs
|
Ifbc iaerl jfoc tierral.

86. Qüestió es: per qual natura influex la mar major?

s

Solució: I
natura àbïtl [motiïs brbisj

j

pbtéricíia iaï-

l^j^}^} \f99:3^j ]1^.^'^9}^.\ ímistümdígestüml
I fbrrrià conposició I

.

87. Qüestió es: per qual natura es la mar salada?

Solució: i
natura

I irïbtüs birbísl I j ïb^c terra i

i,*®rrÍ!f:*®™J i.Í9!f?^Í9<^ i
rÍT^ístüm àïteràc'íój rr."'r.'i.

88. Qüestió es: sil foc à més de leugeria que laygua

de ponderositat.

Solució: [natura mistumi i digestüm cbnposicíó i

jmotus alteració
|

i justícia trerhipàhsà I ieier

terra i.

í. BIA, no tradueixen en cítmtntat.— 2, B. intelligere.—3. BM, in-

fluat (M* refluat) mare Angliae.
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89. Qüestió es: sil foc escalfaria si no reebia cecor de

la terra.

Solució: i
iiiatüra dlges^^ ï'a^'aí'l llarg ueiaislimpü-

!^!*?!í.; Lt*?!Ç..?^y9H^ !
rcbmensiBÏmeht fi i.

90. Qüestió es: si natura se cove mils a simplificar que

a conpondre.

'

Solució: i natura conposícló
i

|
fornria materíia 1

[motus orbÍJS;
|
apetitus actu'i \'ei."à^\ l's.'S'l \x^x.\

i foc foc
:

I
foc aer i ; trenpansa goïia i.

91. Qüestió es: si es necessitat que los elemens sien

en quart nombre tan solament.*

Solució: i
natura aíterj^^ i forirïa matèria

|
\ape~

tituis potencia
i j

actus abjtus
j
riïriïstum digestió

;

j
motus conposícló I.

De elemens i

V^uESTió es: si de los simples elemens poden ésser fetes

partz essencials o entegrals.

Solució: leíèmens elémerisj
|
motus orbïsj i forma

matèria i
\
mistum dígestum I : foc foc i I s. s.

|.

93. Qüestió es: si Is elemens simples son corses o si

son de natura corporal.

Solució: ! elemens apetitus i Imòtusorbis; j forma
matèria: ifocfoci iayguaaygua;

I
justícia fortitudo I

jabitus a
\
mistum digestió 1.

94. Qüestió es: si negú element à moviment per sí metex.

Solució: jeiement potencia:
\
inmediate mediate ;

I

brbls forma
\

I foc foc
|

;
foc terra M e. I. i i natura

aiteracióL

95. Qüestió es: sil foc à en àbit altra forma mas aque-

la ques pertayn a sa qualitat.

I. A, conpendre.— a. BM, in numero tantum quattuor.— 3. M, D«
clenientis simplicibus i després clcmenta simplicia en ta primera cambra
de cada solució.
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Solució: L.®!®!T•®n* *'?]*; L P•*'"^*^ causa motus i

i ériteíligehclà brbis I í forma màterià i Ifbciaeri

[foc terra
i

Ifoc' aygüa'i f apetit actu'j.

96. Qüestió es: sil foc à major concordansa ab la ope-

ració de laer que de la terra.

Solució:
I

eiernènt àctü I I apétït potència I lifiriÜBtu

digestió
i

i mistüm cbnpbsició: fnatúra alteració j

i
orbis forma i.

97. Qüestió es: si .j. element simple pot ésser en altre.

Solució: ;eiement mistumi
I
digestió conposiciól'

I

natura alteració I j motus orbls i
j forma material

iapetitus potencia; |a. a.i ;e. i.i'jfoc aeH jfocaygua:.

98. Qüestió es: si la calor e la lugor del foc son .j.*

metexa potencia.

Solució: \
element digestió

\ \
foc aer

| \
foc terra

\

ifbc ayguai
\
motus orbis

j ;
forma rriiaterïa

|
\
conpo-

isicló digestió i jd. íï^j I b. k. plr. r. j.

99. Qüestió es: sil foc pogra entrar én conposició^si

fos per sí metex sec.

Solució: \
eiement conpbsició

\ \
brbis digestió

|

iapetitus actus: |foc foci ;foc etyguaj lesser privaciói.

100. Qüestió es: si tenebres son per privació de inlu-

minar e de escalfar.

Solució: \
eiement aiteració

\
i motus orbis ; |

foc

aer
I

ifocaygua;
I

foc terra
j ; abitus actiïs; imistumi

digestum j i d. h. i.
•"- I ! i

De apetit

V^uESTió es: sí natural apetit es potencia activa e pasciva.

Solució:
I

iipetït apetit
i |

ïnmediate mediate i

; enteiiigencia orbis i j motus abitus i jfoc aerj
\
foc

terra M b. c. d. e. I
i forma material.

I. M, afegeix [natura elcmenta].— a. B, e. z? -3. M, [H. R.]—4. B,

mutare posset compositionem.
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102. Qüestió es: si apetit mou la forma, sens mijà, de

potencia a actu.

Solució: \
apetit potencia 1 ; foc foc I

|
foc aèr

j

j
moitus brbisi labitus actus! I inmedisde mediate

]

I comensàmènt fi 1.

103. QuesHó es: si apetit està en la vertut que Deus à

dada a paraules erbcs e peres.

Solució: \
ap©*'* abitus i i a. a.

j i actus relació :

ieiia^u.y. I
i motus forma i i foc foc :.

104. Qüestió es: per que lasaman contradiu enfantar e

lo jaspi la influencia de sanc estanouar?'

Solució: !
apetit actus i i ésser privació I Tiuà^i

i foc foc ; Imotus orbis; i abitus *conposicíó i.

105. Qüestió es: si la terra à més de ponderositat en

laer que en lo foc.

Solució:
i

apetit mistum
i

j
foc terra í raértérràj

; forma maderia I
i d. h. i.

106. Qüestió es: per que mul no engenra?

Solució: i

apetit digestió
I | a. a. I

i concordansa
egaítatl jfocaer: ifbc ayguàj IdifferehciJEi rnèhbritàt|

r motus alteració
\,

107. Qüestió es: si conposició en substància es pus

apctible que simplicitat en accident.

Solució: i iÈtipetit còhpbsició i i a. a.
; ;

gràneia sim-

plicitat ;
i

ésser privació:.

108. Qüestió es: si substància es pus coronpable per

partz essencials o entegrals o accidentals.

Solució: i
ap^'tit alteració i i forma matèria I i foc

foc ; ; foc aieir
j
jabitiiis actusi.

I. M* contradicat partui et jaspis fluxui sanguinis : BM, contradicat

ferro (B, pctre parcrc) et jaspis sanguini in fluere. (A, una clapa d'hu-

mitat fa la lliçó dificultota : sembla que manca 1 davant asaman; l'article

]m davant inüutncii potterba d'es$er à = ha; estanouar = extenuar?)

—

1. M^ habitus : BM, apetitus.
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"De potencia

V^uESTió es: sil foc escalfa de sa 'entitat en lo elementat.

Solució: I
pbtericíia potencial ifòcfoci i iai ei^

i j
gra-

nea iarguea ; i ésser perfecció : I apetit actus i.

1 10. Qüestió es: si la forma qui està en àbit, està en

potencia.

Solució: jpbtehciia àbitl | motus* actus \ idigesitló

alteració i i ésser privació i.

111. Qüestió es: qual es lo mijà per que sanitat e en-

íirmitat se contrasten?

Solució:
I

potencia iactus;
\
àbïtus misturn : idíges-

tió alteració M r. r. i Ifbc aer I
j
foc aiygüJa ;.

1 12. Qüestió es: si so es matèria prima d on ix la for-

ma en qui no cab tota la matèria.

Solució:
I

potencia místürn jai ai^j ifbcfbci lessèf

perfecció
i \ ésser privació \,

113. Qüestió es: si Is elemens simples, quís mouen e

son mogutz a conposició, an altra via 3 mas tan solament la

potencia sincitiva e vegetativa.

Solució: Ipotencia digestiói
j
prima causa motus

|

iorbis natural Ifbrma material líntihediate mediatej

i afermació negació |.

114. Qüestió es: si la potencia vegetativa es natura^

de cors o es cors.

Solució:
I

potencia conposició
| | forma matèria «

I

i apetit actus
I

I neitura abitus |.

115. Qüestió es: si aquella forma quis mou a actu,

mou altra forma.

Solució: fpbterïciia alteració
I

|
apetitiïs abitu^

i foc foc i i n. a.
I

; e. a. i
\ actus relació j.

I. A, de la.— 2. M, habitus.— 3. BM, vitam.—4. BM, sit de natura.

— 5. B, inmediate,
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De àbit

V^uESTió es: sil foc à en àbit secor per influencia de sa

calor o de la terra.

Solució: iàbítàbitj
j
foc foc; i'foic aèr I

jfbcterrài

j foc àygüisi
i i

e•y•
i \

i* z. :.

1 17. Qüestió es: si àbit ' es pus prop a actu que a po-

tencia.

Solució: làbït aictüi
i
comensàment mijièï] japiatít fíj

iesser priviàcíó; jaér terral.

1 18. Qüestió es: si de multitut dàbitz se pot fer mes-

clament.

Solució: iàbít mlstuml I ü. ü. i
|
forma maiteria i

i
apetit actus

|
! cbmensJarheht fi

\,

1 19. Qüestió es: si àbit es produyt per forma e matè-

ria e privació.

Solució: |àbit digéistiói
|
e. u. y. i i hVú/y^j jfbcàerj

I

foc atygua;
\
apetit actu

\
i potencia cbnpbisicíó;.

1 20. Qüestió es: si àbit es mijà conpost de potencia e

actu.

Solució:
I

àbit cbrïposició
j

Iririotus apetitiïs; ; po-

tencià actu
I

i àer àygüà ;.

121. Qüestió es: si en lo foc e en I aer calor e lugor

son en .j. àbit metex.

Solució:
i

abrtiïs aite ifbcfbcl : tóc ayguaj

i
esiser privació M ie. a.u.y• i.

De actu

V^uESTió es: si calor nex e ix de foc simple e si ix en foc

conpost* per elementat.

I. B, habitus !gnis.— 2. BM ab igne simplici in ígncm compositum.
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Solució: i
actu actu i i forma matèria i j apetit po-

tencia
i ;

abitus mistum
j

i foc foc |.

123. Qüestió es: si element estant simple entra en

mesclament.

Solució: jàctu místü: i natüi^ eíèmensi : apetit po-

tencià: : abitus digestió j
i vertut majorítàt 1.

124. Qüestió es: si .j. lum engenra de sa essència e

natura altre lum, ensenent .j." candela d altra.

Solució:
i
actu digestió

|
:a. a.l \e. a. u^ y.| |h üTz.i

j
drbis forma

j \
mbtus material I foc foc]

|
foc aer i.

1 25. Qüestió es: còm entren los elemens en conposi-

ci6 e còm estan simples?

Solució: \
actu conposicíó

| la. a.l T b. c. d. éi i
|
foc

foc
I

i foc aer
I j forma ma.teria i

i motus brbís
|

i
hiatüria eíemenis I iapetit potencial.

1 26. Qüestió es: si les formes qui esdevenen en priva-

ció, romanen en àbit en la universal forma e en la matèria

prima.

Solució: \
actü alteració

\ f prima càüsiaentéíii-

gencial
j
comensament fi

I
I motus orbísl ipotencia

apetitusl
I

ésser perfecció
\
le. a.i |foc focj Ifoc aeri

j
foc eiygua I.

De mistu

V^uESTió es: si mistum es en tan gran quantitat en digestió

con en conpost.

Solució: í místü rn miistúm i
I apistitüs actüs

|

i r. n. i. e.
I

' I foc foc i
I foc aer

|.

1 28. Qüestió es: si per digestió se fa buydament de

mistu e ompiiment de conpost.

Solució: I miistüm digestió
j i

e j
foc

foc I
i foc aer | I foc terra

I
i e. à. u. y. i i i. u. 2. i.

I. B, r. u. e. : M, [R N} [E )].
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1 29. Qüestió es: si en lo montiplicament de les partz

es muntiplicat luniversal.

Solució: \
rhístüm cbhposició

|
i foc foc

|
|
foc aiisir 1

i
foc terra i ; forma matèria

|
I motüis alteració i

; e. a. u. y. i.

130. Qüestió es: si tot es loc de ses partz, e si les

partz son loc de lur tot.

Solució: \
mlsturh alteració I

I
fbrhnia màterià ; \ foc

aèr I
I

foc foc
I

i foc terra i I
foc aygua í.

De digestió

VjuESTió Bs: si .j. loc pot ésser en altre.

Solució: i digestió digestió! I
foc aièr

|
I foc terra i

I

foc aygua
|
je. a. Li'y-j jí. u. z.j i mbtüs aiteràció

\

I
forma matèria \,

132. Qüestió es: sil foc escalfa lo sobjet' de la humt-

ditat o la humiditat.

Solució: r digestió conpósícló
j

i coméhsàmènt
rhijà i Ifbrma matèria

\
\ apetit actus \,

133* Qüestió es: per que en generació es pus luyn

la matèria a ésser que la forma, e en corrobció nes pus

prop?

Solució: \ digestió alteriàció ;
|

rhotus natürià I

j
apetitus àctüs

I |
ia. ai. i.

De conpusició

vJuESTió Es: si elementat es conservat per les formes sim-

ples o per la comuna forma.

Solució: jcbnpbsició cbnpbsiciói jfbrma matèria;

ifbcfbcj iaeraer;
j
aygua aygua i

i terra terra
j

iapéMiactüs L

f. M^, subjectum : BM, objectum.
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1 35. Qüestió es: si la comuna forma, que ab la comuna

matèria' conpon cors, à enaxí loc espasífíc en lo cors con

à lo seyn comú als .v. * particulars.

Solució: \
ebri posició alteració

\
\
foc foc

j ; foc aeri

I

apetïtüs potencia
;
jabitus àctüisl

|
mbtus enteiïi-

genciia I I
forma matèria

|,

De alteració

V^uESTió es: si alteració comensa enans per la forma que

per la matèria. ^

Solució: jaiteriacíó alteració: imbtüs ehteiíigericiaj

ifbrma matèria ;
\ foc foc 1 ifbcàerj ; apetit actusj

I

ésser privació j.

8. De les qüestions qui son dels comensamens

de dret e primerament

De dret format*

V^uESTió es: què es forma en dret?

Solució: ifbrmia'fbrmisi; jà^'a^i \^•.'^•\ lü-Mr; Í!?:..'*:.iyÍ!.yri

r i^ü. z/i I
foc aer

j j
àbitactus j.

2. Qüestió es: si forma e matèria e privació son gene-

rals comensamens de dret.

Solució: ifbrmia nïiaterïài
I

di H^ j*japetíti^

ció i I ésser privació j,

3. Qüestió es: si dret à major dependència a forma

que a matèria.

Solució: r'fbrrriia drèt'i fai^s.j [foc foc j
[fbb ae^

ifbc terra
I

Ipotencia bbjiBtj.

I. M, cum matèria conveniens (sic).— a. B, communcra sensum quin-

qué : M, communis sensus cum quinqué.—3. BM, in forma ... in matè-

ria.—4. M, de forma juris.—5. M, omet aquesta cambra.
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4. Qüestió es: en què està la forma de dret comú?

Solució:
I

forrha comú \ \ caritat justícia
\

; a. a.

;

i foc aer
|

|
majbrítat egàítat |.

5. Qüestió es: si la matèria de dret comú es tan ne-

cessària con la forma de dret especial.

Solució: jformà especiali :concordansamajorÍtat

I

apetitüs àctüs
|.

6. Qüestió es: còm .j. dret es concordant al altre?

Solució: \
forma natural I I a. s.

; ;
s. s. i 1 foc foc I

i comú especial! I comensament fi
i.

7. Qüestió es: si elecció es pus necessària per dret na-

tural que per dret positiu.

Solució: jforma positluj
j
a. a. I i e. I. i i y. z. j

' i foc
foc i : substància accident

; \
prima entencíó se-

cunda éntencíój.

8. Qüestió es: còm les dignitatz de Deu influexen dret?

Solució: jforma canòniC: Idignitatz actusj jb. c. d.;

|f. g. hi.
i ru.'u.

I
[y.'•z.].

9. Qüestió es: si en dret à la forma major concordansa

ab justicia que la matèria ab senyoria.

Solució:
\

forma sívií ; ; prima entenció secunda
entencíó I

i apetit actus
I
:à.à^| I foc foc i.

10. Qüestió es: si jugje avar es pus accebtable* que

ergulós.

Solució: iforma custuma; i a. a. i líarguea símplí-

citat i
I
foc terra! ifòcàéri.

1 1. Qüestió es: còm se deu fer juesi?*

Solució: : forma tesòrica
I [' n^*"^?^! Pr^'^^. I

i ei ia/üiyi
I j L ü. z. i Idlgèistïó cdnpbsició; í orbiis

eiemens I.

13. Qüestió es: si dret es pus amable que temable.

Solució: iforma pràtica i
i d. tï..: i

e. y. M i. z. i

;
prima entenció secunda ériténció 1.

~- I. M, [E 1 y Z] (en una sola cambra).— i. M, recusabilis.— 3, BM,
judicium.
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13. Queslió es: còm se mesclen los uns dretz ab los

altres?

Solució: jformia nutritiu!
\
mlstum digestió i lü. ü^í

; pHmà ehtéhcló secünidà entenció ; I foc terra ;

i foc aer
\

\
foc aygua :,

14. Queslió es: si la forma del dret canònic es pus na-

tural que del dret sivil.

Solució: iforma conparatiu! |a. a.l \q. ÍbI.Í ifocfbc;

j foc terra I
\
nriíjà fi I.

15. Queslió es: Sí dret pot ésser en major granea en

.].* de les .iij. potencies de 1 ànima que en altra.

Solució:
f
forma antic! I d. tí.

|
fe. foc :

I
b' aygüa

J

i
differencia concordansa

j \
prima entencló se-

cunda entencló \,

1 6. Queslió es: en qui pot ésser dret en major gra-

nea, o en jugje o en reum o en actor?

Soí«cú5: i
forma novei : id.lï.i ; perfecció franc

sairbïti-e
I
ímotus formà

j I orbis matèria
| |

prIma

entencló secunda entencló ] \
caritat fortitudb i.

De dret maleriat '

Vc"^'*''''^ ^8* ^"^ ^5 matèria en dret?

Solució: rmàtériia niiiateria ; f còhcbrdànsa mijà

18. Queslió es: si dret nex de la matèria c ix en la

forma.*

Solució: fnriàteríàdréti jb-'c. d. e.j [ foc foc
j j

foc

àér] i àpétïtüs actuïs
j fp<>j^!^p^^__^}p!^J'

19. Queslió es: en què està la matèria de dret comú?

Solució: \ màterïà comú j [ especlfiü especíaí i

j
natural canònic i i cbricbrdiansà eguaítati jiTiotus

rhïstümL

I. M, De matèria juris.— 1. BM, Utrum jus oriatur ex matèria in

(M. et) forma.
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20. Qüestió er. còm es dret diversificat en moltes es-

pècies?

Solució: i
nriedieria eispécíiaí

;
jd. h. I iu.u^i : fi fi I

: prima eíntehció isiecühdà entisricíó \^

21. Qüestió es: si la matèria del dret natural es pus

tenedora ' que la forma del dret positiu.

Solució: Imateria nediuraíl \n.y.\\e. y.\ I
i. zi

|
jtesò-

rlca pràtical : majoritisit miendritat; lèssér privació |.

22. Qüestió es: si dret comensa enans en la potencia

entellectiva que en la volitiva.

Solució: imaiteriapositiui
j
a. a. j lactüs rèJàció ]

I

yolentatjusticia
j |m.y;z^i | c. y. z.

|
:d.h.y.z.i.»

23. Qüestió es: si dret perex' enans en la potencia

volitiva que en la entellectiva.

Solució: j matèria canònic i
|
d^ franc Jarbitriei 1

I
y. z.J i. c^.y:^'

=
I

rnèrit cbípa i.

24. Qüestió es: si la sciencia de theologia es pus con-

traria a simonia que la siencia de dret.

Solució: Imateria siviii j fbrrnia nieïtüraM ifocterraj

! foc iaygüai
I

; a. a. 1.

25. Qüestió es: si en costuma dret seguex més la ma-

tèria que la forma.

Solució:
i

matèria costuma
;

|

prima entehcló se-

cunda entenció
I
jhàturàrpbsitiüi.

26. Qüestió es: si jugje deu enans ensercar la matèria

de dret que la forma.

Solució: : maieríia tesòrica
i

i dïfferencia fï 1 [foc

iíüür'l
I
fòc'ay^üÍBÍ

I.

27. Qüestió es: si hom se pot apelar, per dret, de sen-

tencia qui aja vera forma e coronpuda matèria.

Solució: i maitóHa p^ f nutritiu cbrïpai^
jdifferencia cbncbrdansal

|

potencia acttís 1 I ape-
titus àbitüs!.

I. BM, Sit plus tencnda : M* mtgis obligct.—a. M, [D H] [YZ].
—3. M, praeeat.

AnT-TAUtA- 18
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28. Qüestió es: si dret pot csser nudrit de viscis.

Solució: : matèria nutrltluj I prima enterició canò-

riïc i isiscïïndàeritencíó Jsïvlj:.

29. Qüestió es: qual dret es substancial e qual acci-

dental?

Solució: ! meiteria cbnpargrtiü
i |e. ai.

I i is. ü. y. 1

\\.u.z.'i
I
prím^a enitenció secundà enténcíó

|

jfbc

aèr
I

; focaygüa I ; foc foc i.

30. Qüestió es: si justícia e injuria son pus contraris

en enteniment e volentat, que en memòria e enteniment, e

que en memòria c volentat.

'

Solució: ;
matèria antic

I
jseiviea volentat; jjusticíiei

isimpíicitat :

\
granea íarguea \.

31. Qüestió es: si la matèria del dret antic se corromp

en lo neximent iximent c conservament de dret nou.

Solució: i m2d:erià nbvel i jmòtusbrbis:
\
mistum

digestió
i

I foc foc j I forma alteració i.

T>e dret

V^UESTió es: què es dret?

Solució: Idret dret :
iè^àrü^y^

I jï. ü. z.^; jcreaturai

operació
\

i apetit actusl.

33. Qüestió es: per què es dret.

Solució: idret conïúi jia. a.l i caritat jüsticiàj
I
e^l•l

i

y. z.
I i

üi^üi^i.

34. Qüestió es: còm es dret ensercat?

Solució: idret especiail le. à. ü/y.| [i. ü. z.
|

:fbc foc!

jfoc terra; jfbcàerj jfocàyguai I comú hiaitüràí
|,

35. Qüestió es: còm es dret atrobat?

Solució: jdrèt riàtüraí
i
fcaritat carJtEÏtJ

\

justícia

jüsticíal i foc foc
I
Ifócaier i.

36. Qüestió es: còm es dret conservat?

1. BM, quant in memòria, et plus in inteJlectu quam in memòria et

voluntatc.
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Solució: :
dret positiu ! i comú natural i i canònic

isiivil i : a. a. M foc foc
\

\
foc aygua \,

37. Qüestió es'. si dret sivil es pus ymaginable que ca-

nònic.

Solució: ;drét canònic; I à. éu
|
ifioc fbcj iesperansa

caritat: i justicia íucxuria i.

38. Queslió es: si dret canònic es pus entelligible que

dret sivil.

Solució: Idrétsivili I e. a/í |é. ü. y.j \\. iai. i' li. u. z.
j

I

foc foc n foc tesòiricà i.
>

39. Queslió es: per que dret de costuma se cove mils

a dret sivil que a dret canònic?

So/mcú5:
I

dret costuma; ; forma rnateria i imistum

alteració
j |

ésser privació !.

40. Queslió es: si dret està en major granea en la te-

sòrica que en la pràtica.

Solució: idret tézòrïcài i formà merterià
\

\
ciomèn-

isàméntfi i fciàritett f i j ' I caritat justicia j.

41. Queslió es: si dret positiu pot eser contra dret

natural.

Solució: Idret pràticJal in. y. z. i*[e^ ü. y/j iï.ü^z^i

inutritiu conpàratiu: ; ai eul linmediate mediatei.

42. Queslió es: còm es dret nudrit?

So/ucid: ! dret nutritiu! i caritat prudència; : con-

cordahsa egüàítàt i i foc foc ;
i cbmehisarnént

mpií^L

43. Qüestió es: si dret es actu de vertutz o si es po-

tencia per sí estant.

Solució: \
dret conparàtiii

\
iantic noveíi le. u.y.;

í
ii ü!izV i^labitus àctus: ;dlgéstió aítéraciól.

44. Queslió es: còm deu ésser dret allegat?

Solució: I
dret àritic i

; a. à. ; 1 e. a. u. y. ; j i. u. z. I

1. B, manca aquesta cambra.— 2. M, [theoricum practicum].— 3. BM,
ometen aquesta cambra, que potser sia de més.— 4. M', N V Y Z : M,
[N VY],—5. B, finís.— 6. B, manca aquesta cambra.
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j foc foc
i

i foc aeri j.focjterra j i foc aygua i j prima
ientencíó secunda entenció |.

45. Qüestió es: còm dret deu csser costutuít?

Solució: \

dret novel I i forrinia matèria i fa. à. i

i foc foc i
;
e. a. u. y.

i

i I. u. z. j.

De dret comú

V^uESTió es: què es dret comú?

Solució: \
comú comú I : especial especial

I |
còh-

cordansa egualted: I fcòmensàmierit fi
| j

foc foc
\

i
e. è. M i. i. M u. u.

\,

47. Qüestió es: en què es major caritat, o en dret

comú o especial?

Solució: \
comú espéciaí ;

icornú majoritat i espe-

cial nrïenoritat;
I

prudència fortitudo ; la. a. ;.

48. Qüestió es: si necessitat es contra dret.

Solució: Icbmú naturali
j
prima entenció secunda

erïtenció
I |
foc àygïiia I I nutritiu alteració i

\
forma

material i caritat justícia
I
|fortitudotrem pansa;.

49. Qüestió es: si home pobre à dret en los bens del

home ric.

Solució: Icbrüíú positiu! jnatural especlaill iciaritat

justicial
i
prudència enveja;.

50. Qüestió es: si doctrina es pus necessària a home

infeel que almoyna a home pobre.

Solució: j
cbrinú caïnònic

i
| e. si.

j
ii. ü.z.

| |
Jf^nljà Jf

í

J

i prima entenció secundà entenció i.

5 1 . Qüestió es: si per sospita deu csser fet torment.

'

Solució: I còiririú sïvilj fmàtiBrià nutritiu I i n^y.!

je.yi;
i

i. z.
I

linmedieite mediate |.

52. Qüestió es: si es legut ausiure los infeels sens

prehicació e doctrina.

1. B, dcbcat aliquis tradi qüestionis tormentis : M, debeat alicui

tradi quaestio in tormentis.
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Soíució: \
comú costuma; \ caritat Justicia

\ \
fe es-

peranisai i prudència fbrtïtudb:.

53. Qüestió es: si bona entenció pot ésser dampnifí-

cada • per dret, c de converso.

Solució: \
comú tezòricaj

j
n. z. I i fe cariteü:; i r. K i

I
cbnïensànrïent fi

|
\ ihmedíate mediate

|
Imaterià

nutritiu i,

54. Qüestió es: si es més de dret en est mon, que de

injuria.

Solució: Icòhriú pràtícai iesser privació; le.a. u!/y^j

1 L a. ü. z.
I

I

foc aér
\

i foc aygua \,

55. Qüestió es: si dret especial es pus conservable que

comú» segons dret natural.

Solució: \ <?P!^!^.J}j^r!^}!\.\ i.r!?*"''^' positiu;
|

inime-

diate mediate i i accídia enveja;.

56. Qüestió es: còm es dret calumpniat?

Solució:
i

comú cbnparàtiüj \n. é.\
\

i. r. l'icanònic

sivii
; ; prima entenció secunda entenció

j
ly•z•;

I
foc aer

\
\
foc terra

j
; foc aygua

j.

57. Qüestió es: si dret 3 fos, si colpa no fos.

Solució: \
comú veí

\ \
motius orbisí j foc aer ; \ foc

terra; ; e. a. y. 1*1 potencia bbjet;.

58. Qüestió es: qual dret es pus perlongable^o antic o

novel?

Solució: \ comú novel i i nutritiu conparatiu
;

;
forma nïíÈïteria ;

j
ri* y* ; i

^• y*
I ;

apetitus actüs i

iabitus digestió:.

De dret especial

VcUESTió es: què es dret especial?

Solució: lespeciai especíaíl
\
comú concordansaj

i cbmensament fi i i fbc foc \.

I. BM, intentio (B, intentione) condcmnari possit.— 3. M, [N E I R]
—y, B, peccaturo.—4. B, e. a. u. y.—5. BM, dilatorium.
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60. Qüestió es: si fe c prudència an espasífica vertut

en dret especial e natural.

Solució:
i

especlaí hiatüriai"i |n^y^| jeiy,!! %"ïlJ\ lisüb-

posició dernostració I.

61. Qüestió es: si en la forma de dret comü son eguals

]es formes de dret especial.

Solució: L®'^P®?^Í?! P?®!*!H i 1
jprinïaèrïtèifició se-

cunda ieritènció
i Ifòc àer 1 i foc terra I.

62. Qüestió es: qual de les .iij. potencies de 1 ànima

pecca més en perjurar?

Solució:
I

especial caiïòriiíc^^^
i drpHmia ienténcíó

;

;b. c. secunda entenciói ; h.y.l Imotus orbïs:.

63. Qüestió es: si reus es tan sospitable con actor.

Solució: L®?P®9Í.?^L?M'''! ;

ai- a-i j
cí."'h".1 jfbc'aiBr'i

j
foc terra

I
I
fbrmia matèria

|,

64. Qüestió es: si cosluma espacifica més dret especial

que comú.

Solució: i.©speciai costj^
I
forma matèria

j

[.!ÏH*r1l*! H! "*^M i

idigeJBtïó iaJtèracïól.

65. Qüestió es: còm es dret ensenyat?

Solució:
I

especiài tezòrica i iaLaii j 8^)87 j
iüru/|

i

foc fbcj Í^e."'iÉu"u."yi": fLu^z^'l.

66. Qüestió es: si la pràtica de dret natural deu ésser'

en major ús que de dret positiu.

Solució: I especial pràticia] |nà'y^z.| ïe^y^l jL'z^ j*

\J9^.!^!Í.J L.f^'^'^yS"^
I

i

fbc'terrà"!.

67. Qüestió es: si de'scnblant crim deu ésser pus pu-

nit sciutadà que pagès.

Solució: I
especial nutritiu i

j eà K j j n7nVimistum

5!.!9®?*4IT': i®.?:?®*' P•*'V'^c'<^; Imàjbrïtat mèndrltiatl.

6S. Qüestió es: si sciutadà deu aver major regalia^que

pagès.

1. M*. debet esse : BM, sit.

—

2. B, afegeix una altra cambra : ignis

jgnls.— 3. M', pro : BM, manca.—4. M, [E 1 N R].- 5. BM. privj-

legium.
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Soíució: iespecíal conparatiuj i
foc foc i íconcor-

danisa nniiajbrítat i i e. a. u. y. I
\

i. u. z. i.

69. Quesfíó es: còm los dretz particulars son atrobatz

en los universals?

Solució: I
especial antic i íÍbl,b.\ it! tíi

|

|x. y.; j
i*, z. i

i foc àér
i
[foc iaygüa

|.

70. Qüestió es: si home pobre es pus reebedor a tes-

timoni que fembra rica.

Solució:
I

especial novell i substància accident I

i ésser privació i
\
aer aer i i aer aygïia I.

De dret natural

QuESTió es: què es dret natural?

Solució: inaturalhàtüral: la. a.j Idignitsitz relacíói

I

8. 8. i
I e. a. u. y. I |

L ïi. z.
i

laér aeri |
aer aygua i

jàer terral.

72. Qüestió es: còm està dret en la potencia racional?

Solució:
I
natural positiu | i s. s.

| |
b. c. d. e.

|

if. g. h. I.
i

I
àpetítus actus I

|

potencià àbitüs I.

73. Qüestió es: còm està dret en la potencia memo-

rativa?

Solució:
i

natural caniònicj
|

potencia bbjet| |sub-

pbsicló raó
I

! mlstüm dígestüm
I \

reyàlitatcle-

mostraciól
\ b. a. u. y. | ' if^ u. z/ j.

74. Qüestió es: còm està dret en la potencia entel-

lectiva?

Solució: \ naitural sivll
j |
differenicïà cbhcbrdiainsàl

I

contràriétiedifi I | àbitüs àctüs
I I fbrrrià material

I
c. a. u. y. i

I g. u. z. I,*

75. Qüestió es: còm està dret en la potencia volitiva?

Solució: I
natural costumal jmotus orblsl I mèrit

franc arbitrel
|
d. a. ú. y. i 'j h. u. z. I.

I. A. b. a. i u. y.— 3. M. [E A V Y] (B. també e a. u. y.) [1 VZ].—
3. A, d. a. : u. y.
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76. Qüestió es: qual es lobjet de dret?

Solució: i natural tesòrica
j

i e. a. ui y!/ 1 T í. ü. z. i

i rri. a. u^ y^z. ;,

77.' Qüestió es: còm es dret opinable?

Solució:
I

natural pràticaj ja. a.j jn. r. M e. i. l'i mÍ8-

tum digestió! i míjà fi i.

78. Qüestió es: còm es dret dubitable?

Solució: \
nsitural nutritiu

\ \
meiteria fornna

| i
"Tiijà

cbntràrietàtl |n^r.;';foc ayguaj i místum alteració;.

79. Qüestió es: còm es dret ymagenable?

Solució: jnaturai conparatiu; la.aJ is. 8.! Ifocfoci

I

foc aer I i focaygua |.

80. Qüestió es: còm està dret en lo seyn comú als .v.

seyns corporals?*

Solució: Inaturaí anticj
\
b. c. d. e. M foc aer

| |
foc

aygual jbrbis nàturai.

81

.

Qüestió es: còm està dret en los .v. seyns corporals?

Solució: \
naturaí nibvel

j
Ipbíènciabbjeti i

forma
matèria

|
;abïtÚ8 actüs].

De dret positiu

VjuESTió es: què es dret positiu?

Solució: f positiu positiu í^yoji'^^^

l'motüs" màterïà] [foc aeri
I

fo^í^ayguaj Isubposició

raó i i n. r. I.

83. Qüestió es: si dret canònic es pus temable que sivil.

Solució: fpbsitïü cànòriïc i

L®:.:?^•..H• YrJ iJ.•.^í•J!:'

j

I

pi-ïÍTÏia enterició secuhdiai ehtèhció I.

I. M, en Itoc d'aquetta qüestió i ta següent, posa aquestes dues :

7. Quseritur. Quomodo philosophia in jure debeat allegari?—So/«fío. [Na-

turale practicum] [prima causa forma] [potencia actus] [E 1 N R] [fgnis

ignis] [ignis aer]. 8, Quxritur. Quomodo jus est opinabile?- Sotulio.

ÍNaturale nutritivum] [matèria forma] [medium contrarietas] [N RJ

ignis aqua] [mixtió altcratio]— i. B. e. r.— 3. B. r. r.—4. B, salta a

t'aítre mot corporals de ta qüestió següent.
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84. Qüestió er. qual avocat es pus cresible, o aquell

qui ailega dret natural o aquell qui allega dret positiu?

Solució: I
positiu sïvií \

i prima entencíó secunda
entenció: j forma màtériia j Idiffèrenciàfi; \

u. ü.;.

85. Qüestió es: si costuma se cove mils ab dret natural

que ab positiu.

Solució: i
positiu costumai I :formamaterià|imijà fïj

I
eisser privació;.

86. Qüestió es: si en dret es tan necessària filosofia

con en medisina.

Solució:
\

positiu tesòrica M a* &• M s. s.
I
jfoc foc;

• prima entenció secunda entenció i ; e. a. u. y. i

87. Qüestió es: si homesidi es pus temable per dret

natural que per dret positiu.

Solució: : positiu pràtica: i a. a. i j caritat justícia
j

I
prudència fortitudo

I
I e. i.

i In. r. i.*

88. Qüestió es: si segons dret natural o positiu fembra

deu ésser pus punida per lucxuria que home.

Solució: ipbisitiu nutritiuMei^ l.l in. r.;'i differericíia

ifriajoríteit
|

i ü. ü^ i i potencia franc àrbitre i ; mèrit

cbipa
; : ésser privació:.

89. Qüestió es: si matrimoni sà més a dret natural que

a positiu.

Solució: ipbsítiü conparatiu; ja. ia.i Is. s.j ifocfoc;

I actus relació : iforma ordinacíó M ü. ü. 1.

90. Qüestió es: si I ligam ^ de matremoni es tan gran en

la pràtica com en la tesòrica.

Solució: :
positiu antïcl I comensameht fi

\
Iforriria

matèria :*\ positiu nutritiu \\ differencia cohcbr-

dànsà i.

91.^ Qüestió es: si avocat es obligat enaxí a avocar per

testimonis com jugje a iugjar.

I. M. [E 1 N R].— 1. BM, [E 1 N R].—3. M*. vinculum : BM, c«-

pula.—4. B, manca aquesta cambra. — s. B, pota ací Ja qüettió ^j.
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Solució:
i

positiu novelj [forma material i prima
eriténció secunda entencíó i

j potencia franc iar-

ibííre^r

De dret canònic

V^UESTJÓ es: què es dret canònic?

Solució: ;
canònic canònic ; ; misericòrdia senyo-

ria i
I
évum nutritiu i ffoc fioc: í actus reïaicïó 1.

93. Qüestió es: còm dret canònic e sivil se diversifi-

quen per misericòrdia e justicia.

Solució: Icanònic sivii:
j carïtàt jüstïcïa

| f
justícia

fortitudo; jfocaer] jfoc tèrrià; ifocaygiua i.

94. Qüestió es: si infàmia • es pus puiTidora' en dret ca-

nònic que en sivil.

Solució: icanònic cbstumai
|
prima entencíó se-

cunda entenció
\

|
e. a. ü^y.

|
|

í. u^z/i.

95. Qüestió es: si condampnació dampnifica pus reum

que actor.

Solució:
\

canònic tesòricà
j

|
caritat fortitudo

|

I

rhèrít coipa
i

| orbis riàturà ].

96. Qüestió es: si dret canònic es pus probable que sivil.

Solució: !
canònic pràtica \\ a.. a..\ j s. s. i

ifoc focl

i orlais forma I : prima entenció secunda entencíó i

i

ésser privació; i y. z. I.

97. Qüestió es: si colpa es tan punidora en bisbe com
en abat. ^

Solució:
i

canònic nutritiu i
|
d. hi.

|
j ü! ü.

j i y. z.

:

I
forma matèria

I
\ differencia majoritat |.*

98. Qüestió es: si dret canònic es pus contrari a simo-

nia que sivil a avaricia e a lucxuria.

Solució: \
canònic conparatiu

\ I
a. a. i I e. a. u. y. I

*

1. B, in forma.— 2. BM, punienda : MS punitiva.— 3. BM. Utrum
per culpam puniatur tantum episcopus sicut abbas.—4. B, forma diffe-

rentia i maioritas minoritas.—'5. M, [E A] [VYj,
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l'I^'üri^! Imajòritàtmériofíï^ [foc'fbc
j

["foicàirl

I
foc terra i

i
foc aygua

\,

99. Qüestió es: en qual de les .iij. potencies de 1 ànima

està pus fortment prelació en prelat?

Solució: icanònic antic; ic. justícia; lactüs reliaicíój

i tesòríca nutritiu j.

100. Qüestió es: en qual de les .iij. potencies de 1 àni-

ma està pus fortment relegió?

Solució icanònic novell jd. m.j iesperansa caritat;

i foc foc
i

.

De dret sivil

\^\xzsT\ò es: què es dret sivil?

Solució: |sivii sivií:
|
d. justicia M i^. u. zJ i secunda

entenció matèria : \
aygua terra i.

102. Qüestió es: si en dret sivil es confessió tan ne-

cessària com en dret canònic.

Solució: \
sivii costümà

I

iè. a. ui yi1 jï. üliül ; foc

foc
j

; aer terra I.

103. Qüestió es: s\ en dret canònic es pus necessària

penitencia que en sivil puniment.

Solució: I
siylí tèsòrica | Te. uéy.] fii^ u/zil iirii r j

I

nriistüm digesitió I.

1 04. Qüestió es: si dret es predestinat.

Solució: \
sivíi pràticàl

|
mèrit franc àrbitre i I iii-

mediate mediate M é. i. M y. z. j ' i apietit actu
j

105. Qüestió es: si eretge deu ésser punit contra dret

canònic*

Solució:
I

sivii nutritiu
\ i

cariteit justicia
j
ife espe-

ransial ifòcfoci,

1 06. Qüestió es: si prevere pot perdonar peccat.

I. M, [VZ].

—

t, M, potJus per jus civile quam per ju* cationicum'.
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Solució: jsívïï conpai^iïïi |"íbu aiij jgi^neajàirgüeaj

I
juJsitïcía misericòrdia:

I

foc foc i ife esperansa;.

107. Qüestió es: sí dret antic es tan necessari com

dret nou.

Solució: isivii aritïc"! rb^d/j
I
n^ r.l \^°!<^^^^'^0\í^..\

irniotus brblSj.

108. Qüestió es: si satisfacció ' e puniment se pot mils

fer per dret canònic que sivil.

Solució: iÍBÏyU"novÍBÏ| [ei^Lj \jÍ}:^!^ry\Í99.1'9!'Ír\ I.Í9!^

aygüà I I mbtús brbis i.

De dret de costuma

V^uESTió es: què es dret de costuma?

Solució: Tcbstüma costumai
j
maieriia aíte

I iapetitus formal idifferencia concordansaj.

1 10. Qüestió es: si jugje pot tan be ensercar dret per

metàfores senblans com contraries.

Solució: : costuma tesòricaj
I
a. a. j i e. e.

i I |. •• I

rd.iïi^l ifoc foc
j

[foc iaygua| i mbtüs orblsi.

111. Qüestió es: si en dret an egua! dignitat afermació

e negació.

Solució: jcoistïïma pràticaj Í.a. aj^i s. s.j iy.y.i

ifbcfbci id^h.i
i

esiser {privació
i

.

1 1 2. Qüestió es: qual cosa es pus esquivadora en pro-

curador, o innorancia o avaricia?

Solució:
i

cbstürinà nüti-ïtiü
I |

n. n
j

•• u. y.j iifT**r!*

cbipai igifbria'evürh'l I a/ia.'| [ésser priyacl^

1
1
3. Qüestió es: si .j.* costuma pot ésser calumpniada

per altra.

Solució: Icbsturiria conparàtiül ;©. a. ïi. y.| \i.u.z.\

i inmediate mediate i j foc foc j.

I. B. ín »atiífactio?-a. M, [E 1 N RJ.—3. B, i, a.
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114. Qüestió es: si antiga costuma es tan tenedora

com nova.

Solució: \ costuma antic i
: forma matèria | imijà fi;

I
foc foc

j
I foc aygua |.

115. Qüestió es: si costuma à major concordansa ab

dret nou que ab dret antic.

Solució: [ costuma ríbvéï
I I

cbmensament fí j

rmJJàfi
i

i
ésser privació: apetit alteració:.

De la lesòrica de dret

^^UESTió es: què es dret en la tesòrica?

Solució:
I

téisòrica tesòrica
I

I
e^a.iKy.i

| Í;U;;a^J

l'focfbc l'ia. a^|.

1 17. Qüestió es: còm* dret nex e ix de la tesòrica en

la pràtica?

Solució: I tesòrica pràticàj [ süibposició dem
tració: ie.à.u.y.| JLu.z.; jfbc aeri

|
àpètitüs àctús

|

I

entelíigencia brbié \.

118. Qüestió es: per que satisfacció ' es pus greu cosa

que donar?

Solució: :teisòrica nutritiu; |a. àii'^lgraniea lairgüeaj

jcomensamentfi; lavaricia enveja! lesser privació^.

1
1
9. Qüestió es: per que la forma de dret se cove ab

la tesòrica e la matèria ab la pràtica.

Solució: I
tesòrica cbriparatiü: |ièusü| Ifocfoc; ifbc

aygüà I
\
foc aer 1.

1 20. Qüestió es: qual testimoni es pus creible, o ale*

gre o irat?

Solució: ;
teÍBÒrícia àritíc 1 fa. i^l fs^ s. j

ifbc foc
j

I

d. iï. i I afeirrnació níegacïó 1.

121. Qüestió es: si jugje pot enans atrobar veritat per

relació que per qualitat.

I. B, afegeix urna emmhra : ignis aqua.— 3. M, Utrum.^— 3. BM, Qua-
re reddere.— 4. M, [E A].
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Solució: i tesòrica novel i i
a. a. ! \ actus relació i

I
orbis natural ; ésser privació; Ifocfocj jfbcJaer;.

De la pràtica de drel

V^UESTjó es: què es pràtica en dret?

Solució:
\

pràtica pràtical I e. I. i |u. y. z.j ' jfoc aeri

I

foc terra i

j
comiensament rnljài ;.

123. Qüestió es: si testament pot ésser tant calumpniat

contra la entenció*del testador con contra la volentat.

Solució: Ipràtica nutritiu
i

i formà material
\
ésser

privació : i c^ d. I,

124. Qüestió es: còm se fa conparació de .j. dret ab

altre?

Solució:
;
pràtica cbnpàratiïi | ; à. à. i

j
s. s.

| I
u» u*

j

Ifocfocj
I

prima entenció secunda entenció
\,

i 25. Qüestió es: si en plet deu ésser allegada filosofia? J

Solució: [pràtica antic I
f prima causà fbrririà

|

I

potencià actus
I Ic^^ i. lï. r.

I \
foc foc

| I
foc aer

j

jfoc terral*: foc aygua I,

126. Qüestió es: si la pràtica de dret se cove al jugjc

per la forma e al avocat^per la matèria.

Solució:
i

pràtica ribu i jfoc foci I
foc aeri Idlfferen-

cia cbntrarietat I I
forma matèria j.*

De dret nutritiu

V^"^^''''^ ^^' ^^^ ^^ ^^^^ nutritiu?

Solució: j
nutritiu nutritiu

i

I comensam^
\"e7aiü^y^\ \"\i"ii^'z.'\ Ifocfoc; ifbcaerl j'fbc terra!

I
fbc aygüà |.

I. M, [E ] VYZ].— 2. M, contra intellectum.— j. B, Utrum philo-

sophia inuenjre (M, in Jure) possit allegari.— 4- B, manquen aquestes

dues cambres. ~ $. M. intelJectui per formant et voluntati (B, volutatij :

M* intellectui aliter judici, per formant, et voluntati aliter advocato.—

6. B, manca aquesta cambra.
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128. Qüestió es: si dret es més nudrít per matèria que

per forma.

Solució: inutritíu cbhparàtiüj icòménsarriént mijà:

j
concordansa fi I,

129. Qüestió es: si dret positiu nodrex lo natural oi

natural lo positiu.

Solució: i
irïütritiu aíntlc

\
\

jpotencia actü
;

i prima
entencíó secunda entenció \ foc foc;

;

aer aygua ;

jfbc terra i,

130. Qüestió es: si enfre dret e injuria à negú mijà.

Solució: \ nutritiu nou h cbstürhà antic
I | apetítüs

actïis ; r potencia abitüs
I |

foc aer \,

De dret comparatiu

V^uESTió es: què es dret comparatiu?

So/t/ció: ; comparatiu comparatiu; jf» g'; i a. 8. t. u.

X. y. z. l'I foc foc i,

132. Qüestió es: si negun dret pot nudrir contra sí al-

tre dret.

Solució: ;
comparatiu aüitic i

\
forma matèria ;

I
nutritiu nou

I
|
foc foc |

i conposiciÒ alteració
|.

133. Qüestió es: si dret nou cove ésser més conparat

a la forma que a la matèria.

Solució: icbhpafàtíü nioü; icbmehsàmeht fi| i antic

mijià
j

i ésser privació;.

De dret antic

V^uesTió es: què es dret antic?

Solució: ; antic anticj ; ésser perfecció ; I abitüs

actüs i I
concbrcíahsa eguaíteit;

|
fbrrha materïà

;

I

cbriniensanfient fi ; ; e. a. u. y. |
i i. ü.z. j.

I. B, ; f. g. ; 1. 8. t. u. y. z. : : M, [F G A S T V X Y Z].
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1 35. Quesfió es: si la transmutació de dret nou se fa

més en la matèria que en la forma.

Solució: iiantic riòïï i
\

rnlstüm digestió i iactüs aí-

teriacíó'i ifoc'aèr ;
rfbc'térral.

De dret nou

V<uESTió es: què es dret nou?

Solució: rnbünbu; i ajpétit àctüs i
i digestió altera-

ció
i i

majoritatfi

€ Acabada es la Art Demostrativa, la

qual mctcm en guarda c en ajuda de nostre

senyor Deus.'

I. B, (en tinta vermella) Explícit ars demonstrativa edita a mro. lullo

hcremitano (hercmitano tatxat posteriorment amb tinta negra) : M, Explí-

cit Ars Demonstrativa | in nomine Domini |
Conservationi cujus et auxi-

lio eam submittimus qui |
regnat per omnia saecula Verus Deus.

|
Amen.

—A, afegeix : Finito libro sit laus et glòria xro.
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AnT- Taula- 19





Deus, ab la vostra benedicció comen-

sen les Regles Introductòries a la

pràtica de la Art Demostrativa».

EUS, ab joy xant. Per vos,*f. g. discorrens,

afirmant e negant dubitar destruens,

concordant e. e í. e la n. subponens,

perlonguant^ me de r. e de sos conseguens,

de majoritat fí fas tal acordamens

que menor c* contrari ne sien odiens,

desirant egualtat myjà comensamens

en lausar e servir vos, rcy omnipotens.

De vos e de lo vostro vul far demostramens

propler quid c quia e equiperalmens

ab majoritat fi per tot lo mesclamens

de totas les fíguras artificialmens:

si no pusc sens miyà ab miyà ó comens:

dactu d estar obrar vul ésser conexens:

en la obra de dins estày principalmens

majoritat e fi, el contrarixamens^

en la obra de fores, on pauc son inquirens;

I, A, manca aquesta invocació, que traduim de Mv. ( = vertió llatina

de l'edició de Magúncia),— i. M( = text català de la Maguntina)l•A\, Per
T.— 3, M, proJonguant.— 4. M, cl.— 5, Mv. contrarietas.
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sensual spirital no an egualamens:

different major es quan es dacordamens

que no es de contraris, car pres son aniens.

'

([ Si vols far qüestió, en t. blava comensa,

tot t. mit en los angles e auràs ne siensa:

a soure qüestió veges de qual semensa*

vcnon comensamens concordans senes tensa,'

e les posicions ages en sovinensa:

segons elas conclou,* car dar tan conexensa.

D universal a part sabies far avinensar^

termens de les figures en la qüestió pensa:

si as qüestió d' a,. en sos termens comensa,

e aysò metex fay dels altres a presensa,

mesclant la .j. en 1 altre, esgardant la valensa

en tal acordament, que majoritat vensa;

car major be e gran e ver an covinensa

de destruir menor, mal, pauc c defalensa:*

si quis^plus senblant d'a., ajes en suvinensa:

subjet^ e accident no son duna valensa:

major es e. que i., i. que n. sens falensa:

so cove ésser ver don e. í. an crexensa

en lausar e servir a.. don an influensa:

metàforas faràs, car saber hi comensa.

( Comensament miyà e egual, so malbir*

que ab majoritat fin cove conduir

dactu primer segon; car noy poyray falir

en reyalitat raso si ó say persegir.

Enfre causa e sefectu major fi vul tenir:

effectu e menor so solen '"avenir:

majoritat e Deu, hom noy pot contradir.

1. Mv, quia magis (M, pus) sunt convenientes (M, aviens).

—

1. Mv,
origine.— 3. Mv, sine contentione.—4. M, conclu.— 5. Mv. De univer-

sale ad particulares scias facere descensum.— 6. Mv, et falsitatem.

—

7. M, si ques : Mv. si quid est —8. MMv. substantia.—9. Mv, sum
arbitrii. - 10. M, se solen : Mv, solent.



Regles Introductòries 193

Tot quant Deus à en sí es egal, a ver dir,

es cove mils en luy quen altre, sens falir;

e tot so es en Deu on mays bes pot segir

dintre ses dignitatz, on res no pot falir:

mils se cove en sí que en sos, • son complir.

Si de particular vols lo ver conclusir,

dejús universal lo sabies costutr:

afermar major es que negar, e consir

que can negar mays es, e. 6 fay persegir.

Declinació fay, car noy poràs falir:

de matèria e forma e de lur influir

corporal spirital ensemblans conjuynir

los fay tant con poyràs, e no vules mentir.

H Qui per .vj. mous est' Art* discurre la sabia,

en movent S. la t. tost saber la poria;

e si en concloír dinpossíbol volia

usar pus volenter, molt mils sen aydaria;

e que del sobjet prop^ usàs mays tota via:

si vuy non potz xausir« xausix en altre dia.

Not vules desputar ab hom de vilania:

en los ditz quet diran, prin seynal, tota via

menbra la Art melor cajudar te poria:

ab la t. prova I test, car dar tà<maestria.

Primas entencions e segonas volria,

e^ab majoritat fi ne fees conpaynia:

si qüestió es d' a. o de qual res que sia,

concorda gran major, falir noy poràs mia:''

primera 'ntenció e segona hi sia:

majoritat e fi obsolulament^ lia^

totas vetz ab bontat, e que mal noy estia.

Contingent necessari no son duna paria:

I. Mv, in suís.— 1. Mv, ístius arfis.— 3. M. proprio.—4. Mv, non
potes (A, portr) assegui.— 5. M, te.— 6. M, <|ue : Mv, quod.— 7. Mv,
medio.— 8. M, obsciutament.— 9. Mv, ibi sit.



^94 Ramon Lull

enfre ens e no ens esgarda meloria,'

c matèria e forma en conpost pijuria.*

K Afermant o negant sial test conservatz:

afermar se cove ab ésser, so sabiatz,

e negar e no ésser se son aconpaynatz.

Sit fayl responció sia Deus reclamatz,

que per oració él te mostre vertatz.

Si no potz conduir ab possibilitatz

en major entitat, inpossibilitatz

sian ton conduir, e auràsne vertatz.

Dymaginació te garda a totz latz,

quen ver spiritual not aja enpatxatz:

contradictió es en nos major assatz

quen Deu, car major es que nos; c es vertatz

que nos mils conexem Deu menbrant volentatz

entendre, que ab be, gran, » poder, ternitatz;

car ab so don mays cm* jugjam, mas vas* totz latz,

car Deus es recolibles e entès e amatz,

en mays per mays devem del diré la vertatz.

La figura Deus crect, nos pot mudar, sabiatz,

ca<r> sos sabers poders hi sirien mermatz;*

e so que sabs per nom serc'^ab proprietatz.

1 Fenides son les regles. Deus ne sia Jausatz/

1. M. melioria.— 2. Mv, et (inter) maferiam et formarà in composito

judicabis (M, jutjaria).— 3. Mv, memorando volendo intelJigendo cum

bonitate (M. entendre ab be) magnitudine.

—

4. M, en.—5. M. val : Mv,

valet.— 6. M menuat?.— 7. Mv, inquire.— 8. M, omet aquesi vers.
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Deus bo! En vertut de ta gran bonea

comensa Ja Taula General de totes

siencies.

Del pròlec

I^^^^^^O per que aquesta Taula es general, es quar

es de generals comensamens e de generals

regles e qüestions; e la entencíó per que

aquesta Taula conpilam, es per so quen ella

demostrem abreujadament la manera* de \Jlrl inventiva e

amativa, c la manera per la qual pot ésser feta \Jlrt memo-

rafiva, la qual es necessària assaber. Enquara, que per^

aquesta Taula hom pot aver en breu de temps-* conexensa

de les siencies necessàries en aquest mon, e 1 enteniment

pujar en aquells graus en que les natures secretes^ ateny

artificialment, segons termens naturals.

i. B, manca aquesta invocació, to meteix que totes les rúbriques, ets

catderons (indicats per espais en btanc) i tes iniciats dels capitals, excepte la

primera dei prolec, L(o) en lloc de S(o).— a. B abruiadament (o abriuada-

ment) la matèria.— 3. B, de saber. Encare per.— 4. B, breu temps.—
5. CM, naturae secreta.
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|[ Los coinensamens d aquesta Taula son .xviij., los

quals son: bonea, granea, eternitat o duració, • poder,

saviea, volentat, vertut, veritat, glòria, differencia, con-

cordansa,* contrarietat, comensament, myjà, fi, majoritat,

egualtat, minoritat.

|[ Moltz son los altres comensamens generals, axí

com justícia, perfecsió, c los altres; mas totz poden ésser

aplicatz ^ als .xviij. ditz comensamens, c la manera d aquells

pot hom tenir segons la pràtica dels .xviij. comensamens,

en axí com justícia qui es^ bona e gran, e axí dels altres

comensamens generals. <

([ Pot hom enquara aplicar als .xviij. comensamens

generals, totes causes,^ axí com Deus qui es bo e es gran

e eternal, c àngel ' qui es bo e gran e durable, e en axí de

les altres causes^senblans a aquestes.

|[ Es enquara esta siencia general, per so cor es de

.X. regles generals, a les quals pot hom aplicar totes

causes, e asò metex de .x. qüestions generals. Aquestes

.X. regles generals e .x. qüestions son^ significades sotz

aquestz .x. vocables, so es assaber: possibilitat, quiditat,

materialitat, formalitat, cantivitat, caIitivitat,'°temporali-

tat, loqualitat, maneralitat, " estrumentalitat. La primera

regla e primera qüestió estan ''significades per lo primer

vocable, e la segona regla e la segona qüestió per lo se-

gon vocable, e en axí, per orde, dels '^altres.

|[ En aquesta Taula cove ésser alfabet de sos comen-

samens generals regles '€ qüestions, e cove que hom los

sapia'^de cor:

I, B, bonea granesa (el sic de simUibtis, usualment) eternitat e dura-

ció.— 2. B, concordancia (passim).— 3. CM, reduci.— 4. CM, ut si di-

catur justitia est.— 5. C, Hoc ídem sequitur suo modo de ceteris prin-

cipiïs generalibus (B, manca generals) explicite non contentis in arte

hàc : M, consona amb C.— 6. B, aplicar Jos .xviij. ... a totes causes.

—

7. B, angell usual.— 8. B, coses (passim per causes de A,\— 9. B, gene-

rals les quals son.— 10. B, quantitat qualitiuitat (M, qualitab).— 11. B,

localitat modalitat.— 13. B, manca estan amb espai buit.— 13. B, de les.

— 14. B, manca regles,— 15. B, lo sapia.
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b. ' significa bontat, djffcrencla, primera regla c primera

qüestió;

C. significa granca, concordansa, segona regla e segona

qüestió;

d. significa eternitat o duració, contrarietat, tersa regla e

tersa qüestió;

e. significa poder, comensament, quarta regla e quarta

qüestió;

f. significa saviea, mi)à, quinta regla e quinta qüestió;

g. significa volentat, fi, .vj.* regla c .vj.* qüestió;

h. significa vertut, majoritat, .vij." regla e .vij.* qüestió;

i. significa veritat, egualtat, .viij.» regla e .viij." qüestió;

k. significa glòria, minoritat, .ix.* e .x.* regla e .ix.* e

.X.* qüestió.*

|[ La entensió per que aquesta siencia es atrobada,'

es principalment per amar Deu c conèxer, e per destruyr

les errós e los sismàtics^qui son en lo mon, e^per raó de

pública utilitat; e secundàriament per que aquesta siencia

es atrobada, es per so que los particulars no conegutz sien

en la sua universalitat atrobatz e conegutz, com sia so que

siencia sia de coses generals c no d especials. ^

|[ Es aquesta siencia general per so cor mescla 7 sos

generals comensamens regles c qüestions los uns ab los al-

tres, e en aquella generalitat aparexen les causes especials

demanades afirmant o negant, en tal manera, que ab aquell *

mesclament general saja, en la solució de la qüestió, 1 afir-

mativa o la negativa ab concordansa, conservant a aquells

comensamens lurs difinicions e a les regles generals e

qüestions lurs natures.

I. B, Don b. : CM, unde B.— 3. B, nouena regla e nouena qüestió.

— 3. B. es estada atrobada.—4. D, scismata : M, schismata.— 5. B, omet

aquesta copulativa.— 6. B, espetiaJs : A, desparsifiques : A^ de particu-

lars.— 7. B, E aquesta scientia es general per co cor no mescle.— 8. B,

les coses specials demanades afrirniacio negant en tal manera e ab aquell.
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De la divisió desta Taula

D EPARTEXSE csta Taula cti .V. distíncíons:

|[' La pimera es de figures.

|[ Segona, de diíínicions.

|[ Tersa,*dc regles.

f[ Quarta, es de la taula desta Art.

|[ Quinta, es de qüestions.

I A B C M, HO poten calderons.— í. B Tercer».



De la primera distinció

<JDe la primera figura qui es significada per A>

QUESTA distinció es departida en .ilij. figures, c

primerament de la primera figura qui es signifi-

cada per A., la qual es sircular e conposta de

.ix. comensamens generals damunt ditz, segons que en ella
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aparen; e es per so ' sircular que los uns comensamens sir-

cularment hom meta en los altres, so es assaber, bonea en*

granea eternitat, e enaxí per orde, e granea en bonea

eternitat, e enaxí dels altres; e aquest metiment e entra-

ment sia fet ab declinació de cascú dels comensamens, axí

com declinar bonea en bonifícatiu bonifícable e bonifi-

car, e granea en magnifícatiu magnifícable e magnificar, 3 e

en axí dels altres per orde, en tal manera, que hom veja les

declinacions com se poden fer les unes en les altres mun-

tiplicantla substància^ de sos comensamens, o vèser la ma-

nera per que nos pot montiplicar daquells,<ni les unes

declinacions envies altres se poden convertir.

De la segona figura qui es significada per T

Im/a segona figura es triangular per so cor es composta

de .iij. triangles.

7

1 . Lo triangle vert es compost de diffcrencia concor-

dansa contrarietat, segons quen la figura apar. Sobre diffe-

rencia es escrit: sensual e sensual, e sensual e entellectual,

e entellectual e entellectual; ^e asò metex es en langle* de

concordansa e de contrarietat. '*'* La rahó per que sobre

differencia es escrit sensual e sensual, es per ço com diffe-

rencia es difusa en les coses sensuals, ço es assaber. aptes

a sentir e a ésser sentides, e axí com" differencia qui es

entre home e pedra, e enfre calor '*c sabor. Es escrit

I. B, e per ço es.— 2, B, manca en.— 3. M, afegeix : et iniscendo bo-

nificativum bonitatis cum magnifícativo magnitudinis, et bonificabile cum
magnifïcabilt, et bonificaré cum magnificaré —4. B, manca la substància

amb un espai buit.—5. CM, amplifiquen, amb exemples, aquests dos concep-

tes.—6. B, ne — 7. B, triangoís. - AB, sense catderó.— 8. B, sensual e

sensual intellectual e intellectual e intellectual e sensual —9. CM, supra

angulos (B, langell). — 10. M. a/è^cíjf : ad signifícandum quod haec tria

principia in omnes hos terminos diffundi possunt.
* A, manca un fot (el i) : trettat de B
II. C, aptis natis ad sentiendum sicut : M, discrepa de BC, sense

alteració de sentit.— 1 1. C, colorem.
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sobre differencia sensual e intellectual, a significar que

differencia es enfre les coses sensuals e intellectuals,'

axí com es enfre home e àngell e pedra e voluntat. E

açò matex es intellectual e intel•lectual, a significar que

differencia es enfre un intellectual e altre, axí com enfre

Deu c àngell e memòria e enteniment. E açò matex se

seguex de concordancia que es enfre foch c aer, e enfre

cors e ànima, e enfre voluntat e enteniment. E açò matex

se seguex de contrarietat, axí com lo foch e laygua qui

son contraris, e ànima e cors, e àngell benigne e maligne.

Aquestes tres maneres son generals a cascún dels comen-

I. A, manca e intelIectuBls.
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samens del triangle, ' e en aquests apparen los particulars

demanats sots lurs generalitats,* mesclant aquelles tres ma-

neres en lo mesclament de b. C. d-, significant los tcrmens

del triangle e lurs difBnicions.

a. Lo triangle vermell es compost de comensament

mijà e fi, per ço que sia instrument a encerquar totes les

coses naturals sots rahó de comensament mijà e fi. Sobre

1 angle un 'es escrit comensament, es escrit:* causa quantitat

e temps. Causa significa quatre comensaments sustancials,

ço es assaber, faedor, forma, matèria e causa final, axí

com en la copa en qui aquests quatre comensaments son

significats en tant que ha faedor e forma e matèria e es

feta per boura. Quantitat e temps signifiquen los comen-

saments accidentals^ sens los quals les sustancies de les

causes no poden ésser, car sens quantitat neguna sustancia

no poria ésser finida ne sens temps comensade; e açò

matex de qualitat sens ia qual no poria ésser qualificada, e

sens acció e passió neguna sustancia no poria ésser com-

posta de forma ne de matèria, ne sens loch neguna part

no poria ésser en 1 altra, ne sens hàbit negún comensa-

ment poria donar sa^semblança a altre comensament, ne

sens situs la figura de la sustancia no poria ésser ymagi-

nada ne sentida. En langle del mig es escrit: conjuncció

mensuració extremitats,7a significar que los mijans estan

en aquestes tres species: axí com mijà de conjuncció qui

conjún les coses a una fi, axí com lo clau qui conjún dues

posts a una nau, e la conjuncció de la forma e de la matè-

ria a una sustancia, el fill qui conjún lo pare e la mare a

una amor, e en axí de les altres coses semblants a aquestes;

mijà de mesures^ es en axí com lo punt qui està en lo mig

del cercle, o la sustancia en mig de les parts, e amar en

I. CM, in ipsis angulis contentis.— 2. CM, sub sua uniuersalitate.

—

7. un = on. — 4. CM. supra angulum de principio (M, principti) scripta

sunt.—5. CM, afegeixen : quae sunt novem, scilicet quantitas, qualitas,

relatio, actio, passió, habitus, situs, tempus et locus.— 6. B, se.—7. CM,
extremitas. 8. CM, mensurationis.
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mig de amatiu e amable, e duració en mig de bonesa gra-

nesa, e jutgen en Jo mig de actor c de reus, e enaxí de

les altres coses semblants a aquestes; mijà de extremitats

es enaxí com itnya enfre dos punts, e' la sustancia qui està

per totes les extremitats, e la senyoria del rey per tot

son regne. Sobre 1 angle on es escrit fi, ha escrit: causa final

terminació e privació. La causa final significa les perfec>

cions de les causes e les fins per que son, axí com Deu
qui es pcrffecció dome, e home de ànima c de cors, e

home qui es per amar e conèxer Deu, *e uylls qui son per

veer, e enaxí de les altres coses. Fi de terminació es axí

com causa ^ termenada en sos termens, axí com bondat en

bonificatiu bonifficable bonifficar, e justicia <(en> jutge e

veritat, e regne qui termena ab altre regne. Fi de privació

es aquella de les causes qui eren^ e no son, axí com

peccat qui es privació f de virtut, c seguedat de veer, e

privació dels homens^qui eren e no son. Totes aquestes

species del triangle vermell son struments a cnccrquar los

particulars de lurs semblances, mesclans les unes ab les al-

tres en lo mesclament de e. f. g., lo qual mesclament es

lo universal en qui aquells particulars son emplegats e

significats.

3. Lo triangle groch es compost de majoritat cgual-

tat e minoritat. Sobre 1 angle de majoritat es escrit: enfre

sustancia e sustancia, e enfre sustancia e accident, e enfre

accident e accident, e açò matex sobre 1 angle de egualtat

e de minoritat, a significança que majoritat es entre sus-

tancia e sustancia, axí com la sustancia del hom qui es

major en bontat que la sustancia del cavall, e la sustancia

del hom qui es major que la sua quantitat, e sa quantitat

que es major que la sua color, 7 e enaxí de les altres coses

I. CM, quemadmodum et.— 1. CM, ut Deum ... recolat intelligat et

diligat.— 3. CM, rem.— 4. B, es aquella qui eren de les causes qui

eren : CM, illarum rerum est quae olim erant.— 5. CM, finís privationis.

—6. CM, et mors quK est finis privationis scilicet hominum.— 7. B,

calor.

Art- Taula -io
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semblants a aquestes. En la sústancia ha egualtat de parts

sustancials, enaxí com bondat qui es part sustancial egual

a la part sustancial de granesa: car enaxí com la granea,

sots rahó de sa quiditat, es part gran sustancial de la sús-

tancia, enaxí bonesa, sots rahó de sa quiditat, es part bona

sustancial de la sústancia. Encare, axí com granesa trans-

sustancieja en sa part sustancial, com sia gran sustancial-

ment, la part sustancial de bonesa,' enaxí bonesa transsus-

tancieja en sa part sustancial, com sia bona sustancialment,

la part sustancial de granesa, *e axí dels altres comensa-

ments* substancials de la substància, e daquestes trans-

substanciaütatz es multiplicada la substància conposta^e

individuada per via de generació; e com la egaltat de les

partz se pervertex en desegualtat, esdevé la substància en

privació per via de corrupció.* Es egualtat enfrc subs-

tància e accident, enaxí com egualtat de part substancial e

accidental en la substància, qui son« eguals segons propor-

ció, en axí ^ com la egualtat de la substància del foc e de sa

calor, e enaxí de les altres causes semblans a aquestes. Es

egualtat enfre accident e accident, enaxí com granea qui

egalment es bona sotz raó de bonea, com bonea qui egual-

ment es7 gran sotz raó de granea; e asò metex se seguex

d acció e de pació, de temps e de loc, e enaxí de les al-

tres causes senblans a aquestes.^ Son les unes substàncies

menors que les altres, enaxí com les substàncies qui son

per les secundaries entensions, qui son menors que les

substàncies qui son per les primàries' entcncions, axí com

la substància del cavayl, e la substància del pa, e la subs-

tància del foc, qui son menors en la íi, que la substància del

I. M, afegeix ut substantialjter sit magna.— 2. M, afegeix ut subs-

tantialiter sit bona.
* \epren el tns. A.

3. A. manca composta.—4. A, correpció.— 5. B. e egualtat de part

accidental ... que no son.— 6. A, e axi.—7. CM, nam sicut magnitudo
aequaliter est bona sub ratione bonitatis, sic (B, axi com) bonitas est

acqualiter.— 8. A, caldera.—^. B, primeres : M, primam.
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home. Minoritat qui es enfrc substància e accident, es

enaxí com la substància del home peccador qui es menor,

en peccat, que la sua quantitat; c asos convertex, en vertut,

la qual quantitat es menor que la substància. • Es minoritat

enfre accident e accident, enaxí com en lome' colèric, en

qui fredor es en menor quantitat que calor, e enaxí de

les altres causes semblans a aquestes.

4. En aquestes .iij. maneres damunt dites, posades

sobre h. i. k. e mesclades en lo mesclament' de h. i. k.,

aparen e relúen los particulars ensercatz e demanatz sotz

raó de majoritat egualtat e minoritat, en tant, que] humà
enteniment pren e ateny les majoritatz egualtatz e minori-

tatz qui secretament estan en les coses naturals o artificials.

De la tersa figura

-r\QUESTA figura es composta de la primera e de la sego-

na figura, e conté en sí metexa .xxx.vj. cambres, segons

que en ella apar. La primera cambra es* de b. C, segona

de b. d., e enaxí per orde de les altres.

2. En cascuna de les cambres ha .viij. significatz, axí

com en la cambra de b. C.,*on son significades bonea,^

differensa, primera regla e primera qüestió sotz raó de

b.; e granea, concordansa, segona regla e segona qüestió

sotz raó de C; e enaxí de les altres cambres, per orde.

On, quascuna d aquestes cambres es universal a ensercar

en ella los seus particulars qui ^ en ella aparen, segons la

pràtica desta sciencia.

I. B, qui es menor per rao del peccat que la sua quantitat e lo con-
trari es del hom qui esta en virtut, la quantitat del qual es menor que
la sustancia per raho de la virtut : C. que minor est rationi peccati

quam quantitas illius que est in virtute sine peccato- Sed contrarium est

in homine existente in virtute cuius quantitas est maior quam substantia

illius qui est in peccato. Et hoc ratione virtutis : M, consona amb C.

—

j. B, com lome.— 3. B, los mesciamens : CM, mixtionibus. — 4. B, manca
es. —5. B, manca b. c.— 6. B, bona.— 7. B, los quals.
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3. Tres son Ics maneres segons les quals hom deu cn-

sercar • los particulars en esta figura: la primera es devallant

de la una cambra en laltra,*enax{ com de la cambra de

b. C. i C. d.
:
d. C.

i

C. f. : f. g.
i
g. h. ; h. i.

I

i. k.

b. d. i c. c. I
d. f.

I

.e g. I
f. hJ g. i.

\
h. k.

b. e. i
c. f. ;

d. g. ! c. h. i f. i.
\

g. k.

b. f.
i
c. g. Id. h.

i
e. i.

i

f. k.

b. g. I
c. h.

I

d. i. ; e. k.

b. h. ; c. i. ; d. k.

b. C. a la cambra de b. d., e enaxí per orde tro a la cam-

bra de b. k.; segona manera es en pujar' duna cambra en

altra, enaxí com de la cambra de b. k. a la cambra de

C. k., e de b. i. a la cambra de C. i., e enaxí per orde

tro a la cambra de i. k. e de h. i. e de b. C.;*tersa ma-

nera es enscrcar en través los particulars, enaxí com de la

cambra de b. C. a la cambra de C. d., c enaxí per orde

tro a la cambra de í. k.

4. En aquesta figura deu hom cnsercar los particulars

segons los termens de la qüestió, los quals son en ella ex-

plicite o enplicite: explicite, axí com qui demana:* si bonea

I. B. manca enscrcar.— a. B. a la altre.—3. B, de pugar.—4. M. et

sic de ali5s rcgulando usquc ad camcram de B. C.—5. A, afegeix : Q." at
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granea son una causa metexa, en nombre, en les creatures,

e quar parla de bonea e de granea, deu hom recórrer a les

cambres en les quals ' son b. C, e respondre segons so que

signifiquen aquelles letres, segons 1 alfabet damunt dit, e

salvar a les letres lurs dífBnicions e natures; implicite, en

axf com qui demana:* si Deus es just, deu hom anar a

aquelles cambres en les quals pot hom aplicar la justícia

de Deu sotz raó de bontat o de'granea o de eternitat, e

enaxí^de les altres, so es assaber, si la justícia de Deu es

bona gran eternal, e enaxí dels altres comensamens.

De la .iiij.* figura

marge : B, Qüestió.— 1. B> a la cambra en la qual : CM = B. — 7. A,
Q.** at marge : B, Qüestió.—3. B, e de.—4. B, salta a l'altre mot enaxi.
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V^UARTA figura es de .iij. sercles, els .ij, son movables,'

segons que en ella apar,»la qual mobilitat an per so com^

pusca muntiplicar les cambres e, en Iur<muntiplicaci6, mun-

tiplicar les solucions de la qüestió. La primera cambra es

de b. G. di.,^&cgon?i de C, d. ©., e enaxí per orde tro a

la cambra de k. b. C; desena^cambra es de b. C. ©., c

en axí per orde de les cambres altres, movent los sercles c

muntiplicant^ aquelles maneres segons les quals hom pot

ensercar los particulars demanatz en esta figura. Les quals

maneres^ son significades en la Taula qui de esta figura es

dirivada, axí com formar la cambra de b. C. d., e après

la cambra de b. C. ©., ^ enaxí per orde, segons que en la

Taula se conten, muntiplicant les cambres c movent los

sercles d esta figura.

2. En cascuna de les cambres d aquesta figura ha .xi;*

significatz, enaxí com en la cambra de b. C. d. en qui son

significades bonea, differencia, primera regla, primera

qüestió; 9 granca, concordansa, segona regla, segona qües-

tió; eternitat, contrarietat, tersa regla, tersa qüestió; c

quascuna de les cambres ha .xx. maneres de responció,

segons que apar en la .iiij." distinció dirivada daquesta

.iiij.» figura.

1. B, e los dos cercles son mouibles : C, [quisquam continens in se

ix. litteras similes] quòrum duo sunt mobiles [unus autem immobilis]

(ets dos afegits son posteriors i de mà diferent) : M, quilibet continet in

se novem literas. Duo quidem sunt mobiles, unus autem immobilis.

—

2. Essent, gairebé, materialment impossible de posar en fulla de paper, els

dos cercles interiors giratoris, caldrà salvar aquest inconvenient amb un

esforç de imaginació, seguint les indicacions del text, suposant-los rodants i

movedissos.—
-i.

A. com passim = que hom (B).— 4. A, en lur : B, e per

lur.— 5. C. afegeix : ita quod illius b. est priori siue maioris circuli, et

c. secundi uel mediocris circuli, d. uero íertii seu minoris : M, posa

una explicació consemblant. — 6. B, deena : C, et sic exisrunt nouem ca-

meie prime assituationis. Dècima : M, unde in prima situaiione novem

camerae fiuntr dècima.— 7. A, o muntiplicat (o muntiplicar). — 8 A, man-

ca les quals maneres.— 9. M, afegeix sub ratione B . í més avall sub ra-

tione C. í sub ratione D., després de segona qüestió i tci sa qüestió respec-

tivament.
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3> Cascuna de les cambres d esta figura es universal a

ensercar sos particulars demanatz explicite, en la qüestió,

o qui inplicite en ella son enplegatz; e asò segons que

navem dit exempli en la tersa figura.

4. Aquesta figura es enaxí general, que totes les al-

tres figures comprèn e tota la pràtica desta siencia està

en ella, ' e sabuda la theòrica desta sciencia, sola aquesta

figura abasta a la pràtica.*

I. B, en ella emplegada (CM. implicata). —5, B, a la pràtica de ella

CM, ad practicant consequendam.



De la segona distinccw

tl^^ ^ segona distincció es de les .xviíj. diffínicions

fl^^^ dels comensamens d esta sciencia e de lurs es-

ii^L.:J^ planacions, les quals diffinicions cove que hom

sapia de cor; e son donades les diffinicions dels comensa-

mens per so que hom, ab elles, dels comensamens aja co-

nexensa, e segons les diffínicions, com fassa los judicis e

les conclusions afermant o negant, en aytant, que si les

diffinicions se concorden ab la afermativa, com tenga

aquella en la conclusió, e si li son contraries, que hom

tenga la negativa.

I. De bonea

B.>oNEA es aquella causa 'per raó de la qual bo fa be, en

axí que bona causa es eser c mala causa es no ésser.

(So que dit avem de bonea, es la sua diffinició, c so

que delia entenem a dir, es la esplanació de la diffinició, e

lencercament que fem a conèxcr bonea substancialment

c accidental, fem per 'so que de la sua essència ajam cone-

xensa e per aquella conexensa de la essència,* de la subs-

I. C, afegeix : que est de diffinitionibus principiorum huius artis :

M, quae est de diffinitionibus.— a. B, cosa (CM, ens), í a la ratlla se-

güent bona cosa ... mala cosa, forma emprada sovint, com et plural coses,

per causa, causes de A.— 3. A. efs] per.—4. B. c per la conexenca que

haurem de la essència de bonesa.
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tancia conexensa puscam avcr; c aquest prossés prcposam

tenir en los altres comensamens).

Bonea es comensament general fora lo qual no pot

ésser fet negun be, cor si 6 era, no poria ésser bonea

comensament general a totz bens espacífícs, e serien totes

bonees comensamens especials; don se seguirien moltz in-

conveniens, enaxí que porien ésser espècies sens gendres

en les coses naturals, e individuus sens espècies; e quar

aquestz inconveniens son impossíbols, ' es manifest que bo-

nea es comensament general sotz raó de la qual bo fa be,

lesser del qual es bo e la sua privació es mal si es fet' sotz

raó de malea, ^com sien moltz mals fetz sotz raó de bonea,

so es assaber, mal de pena en** justícia, lo qual mal es bo

e la privació daquell seria mal. Es bonea comensament

substancial e accidental en la substància constituyda e

conposta de bonea e dels altres comensamens; et es bonea

comensament substancial per so que sotz la sua raó bo

fassa be substancial e que la substància sia bona substan-

cialment; es bonea comensament accidental per so que bo

fassa bens accidentals sotz raó de bonea accidental, los

quals accidens^son bons en la substància, e la privació

d aquells seria mal.

La raó per que bonea es posada en aquesta siencia

que sia .j. de sos comensamens, es per so cor es comensa-

ment general, e aquesta ciència es general; e enquara, que

sotz raó de bonea^fassa hom bones conclusions e aja cone-

xensa dels bens especials, qui secretament estan en los

altres comensamens generals, en los quals aparen e lúen,

mesclant bonea en ells e ells en bonea, segons la pràtica

desta ciència.

I. B. impossibles /or/na wiwa/. Jo mateix que possible, possibles.—

a, B, feta : M, facta,— 3. B, manca fins al mot bonea.—4. B, per : M,
propter.— 5. B, bens accidentals : CM, bonum accidentale. — 6. CM.
Ratio quare bonitas ponitur in hac scientia, est ut sit unum de principiïs

ipsius quia (M, ipsius. Et quia) est principium generale huic arti (M,
competit huic scientiae) generali, ut sub ratione bonitatis.
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2. De granea

G,Iranea es aquella causa 'per la qual bonea, eternitat o

duració, 'poder, els altres comensamens, son grans.'

Granea es comensament general en .ij.** maneres, so

es assaber, substancialment c accidental. Substancialment,

per so que sia so que es, quar si no era comensament

substancial, no seria so que es ni serien bonea, duració, po-

der, e los altres comensamens de la substància, grans subs-

tancialment, quar no aurien subject gran en qui fossen subs-

tentatz, e la substància no poria ésser gran substancialment.

Es, doncs, granea comensament substancial per so que sia

so que es e que pusca abastar a les altres partz^de la

substància, c que sia cascuna^ comensament substancial, c

que la substància sia gran substancialment, en tant que,

sotz raó de granea substancial, cngcnre .j.* substància al-

tra e fassa grans causes 7 substancials. Es granea accidental^

en la substància, axí com bonea qui accidentalment es

gran sotz raó de granea, e^axí com granea qui accidental-

ment es bona sotz raó de bonea; e per aquesta granea ac-

cidental son los uns comensamens en los altres abituatz e

vestitz de granea, sotz los quals àbitz la substància fa acci-

dens grans bons e durables, c en axí dels altres comensa-

mens. Asò metex que avem dit de granea sotz raó de

subsíancialitat e accidentalitat, se seguex'°en los altres co-

mensamens de la substància.

La entenció per que granea es posada en esta scien-

I. B, cosa : CM, ens.— 2. A, e duració.— 3. A{de mà posterior)^,

afegeixen : comprenent totes les extremitats dels esses (B, del ésser) :

CM, incorporen l'afegit.—4. B, accidentalment.— 5. B, abastar de si ma-
texa (CM, sufficere de se) a les parts.— 6. B, cascuna part : CM, quae-

libet pars (C, pars afegit al marge).—7. CM, operationes.— 8 B, comen-
sament accidental : CM, principium accidentale — 9. A, manca e,

—

10. B, se perseguex.
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eia, es per so que en ella e ab ella hom enserc les gra-

nees espacíBques demanades, diffuses en les altres partz

de la substància e de la general granea enfluydes e en ella

substanciades. ' Esta conexensa es aguda en lo mesclament

dels comensamens e les regles e les qüestions; cor quas-

cuna'de les partz de la substància signiBca en aquell mes^

clament la sua propria granea apropriada^ solz raó de

creació o generació o operació.

3. De eternitat*

JL•ternitat o duració es proprietat per raó de la qual

duren bonea, granea, poder, els altres comensaments de

la substància.

Es duració de duratiu durable e durar qui son de la

sua metexa essència: en lo duratiu ^ es plantat e sustentat

e regat ^ lo boniBcatiu magnifícatiu e los altres, per so que

lur acció pusca durar; en lo duriBcable es plantat susten-

tat e regat^lo boniBcable el magnifícable e los altres, per

so que lur pació pusca durar; e asò metex se seguex del

bonificar e del magnificar e los altres, qui son abituatz e

vestitz en lo durar, en lo qual duren segons que 1 universal

durar es enfluyt del duratiu universal en lo durable uni-

versal; mas com defayl la universal influencia, adones de-

fallen les particulars, e la substància no pot durar e esdevé

en corropció.7

La entenció per que duració es en aquesta art posa-

da, es per so que hom ab ella enserc les natures per les

quals duren les causes, ^e aquest ensercament fa hom si-

guent la diffinició e esplanació de la general duració, segons

I. B, sustentades : C, sustentate : M, subjectatae.— 2. A, per quas-

cuna.— 3. B, a ella (CM, sibi) apropiada.— 4. C, de duratione siue eter-

nitate.— 5. C, durifícatiuo sobre raspat.— 6. A, ere[ylgat : CM, et cusío-

dita.— 7. CM. et subjectum venir (M, devenit) in sui ipsius corrup-

tionem.— 8. CM, res.
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que dit avem, e mesclant los uns comensamens en los

altres, esguardant la manera segons la qual los uns duren

en los altres sotz raó de la universal duració.

4. De poder

Jr^ooER es aquella causa per raó de la qual bonea, granea,

duració, els altres comensamens de la substància, poden

ésser so que son e poden fer so que fan.

'

Es poder so per que bonea pot ésser so que es e pot

fer so que fa bo sotz raó de bontat, * c poder es so ' per que

pot ésser bo e gran c enaxí dels altres. Per asò poder

es aquella causa per que la substància pot ésser so que es

e per que en ella poden ésser les sues partz substentades

c pot eser delies, e sotz raó delies pot activament obrar

e pascJvament, e ésser subject a moltes pacions. Es, doncs,

poder comensament universal, sotz sa propria raó, a totz

los poders espacíBcs dels altres comensamens, en los quals

ymprem sa semblasa diffusa en poders espicials* substcn-

tatz en los altres comensamens pacivament e en lo general

poder activament; e quar* en los comensamens se fa mun-

tiplicació d on se seguex substància,^ son apropriatz poders

actius als comensamens de la substància per so que en

ells' sien potencies actives e passives, enaxí com en bo-

nea,* en qui es potencia activa en quant la substància pot

ésser bonificativa sotz raó de bontat; e asò metex se se-

guex de posibilitat.^qui es potencia pasciva en bonea en

quant la substància pot ésser bonificable e bonificada, e asò

metex se seguex en cascuna de les partz de la substància.

En aquesta sciencia es posat poder per so que hom en

1. CM, possunt cxistere et agere.— a. B, de potestar.— 3. A. c so.

—

4. M, in potestates specificas.—5. M, eo quia.— 6. CM, quod in sub-

stantia,—7. A, eles.—8. B, com bonea.—9. BM, bonifficabilitat : C,

potentiabUitate.
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la sua generalitat aja conexensa de les potencies actives e

pacives, sembrades e difuses en los comensamens de la

substància sotz raó del general poder, del qual prenen

vida los altres poders especials plantatz en' los comensa-

mens e vivcns, de lurs propries* proprietatz, en espècies

de poders nades del poder general, e per aquesta cone-

xensa ay tal atenyi lumà enteniment les posibilitatz e in-

possibilitatz de les causes, e fa judisci affirmant o negant

en la conclusió d aquelles causes qui son demanades sotz

raó de poder, conservant la diffínició e esplanació de poder.

5. De saviea

v3aviea cs proprietat per raó de la qual< savi entén.

En àngel e en home es saviea part de la substància

substancialment e accidental. Substancialment es per so

que lumà enteniment sia de^ essencial entellectiu entelle-

gible c entendre, e que bonea satisfassa de sí metexa a ell

substancialment, e granea atretal, e enaxí dels altres co-

mensamens, en tant, que 1 enteniment sia bo e gran subs-

tancialment, lo qual enteniment satisfà de sí metex als al-

tres comensamens de la substància, los quals son saybles^

substancialment e son sabutz comensamens substancials.

Neguna d aquestes causes ' ésser no porien si 1 enteniment

no era part substancial en la substància: es, doncs, 1 enteni-

ment part substancial en la substància, qui es apelat àni-

ma raciona] o àngel, en lo qual ^enteniment es part subs-

tancial sotz raó de la qual savi entén les causes.

La entenció per que saviea es posada en aquesta art

es per so que ab ella atenya veritat de les causes seybles,

I. B, manca en.— 2. A, propis.— 3. B, entén.—4. B, quall passim.

5. B, com luma enteniment sia de!.— 6. B, scibles usual.—7. Bi negunes
daquestes coses.— 8. B, qui (CM, quae) es appellade anima racional o

angell en la qual (CM, in quo).
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les quals son entellegibles en lentelligibilitat essencial del

enteniment, en la qual lenteniment ateny les entelligibili-

tatz qui no son de la sua essència, e daquelles fa acciden-

talment estrumcnt a entendre* sa propria entelligibilitat,

al qual entendre ajuden bontat granea els altres comensa-

mens, enaxí com lenteniment, qui'ab los altres comensa-

mens entenent, ajuda a bonilicar e a magnificar los altres

actus dels comensamens boniBcables magnifícables e los al-

tres, c totes aquestes causes lenteniment entén en lo mes-

clament dels comensamens, ajudant la .j. comensament al

altre per so que sia entellegible. E enquara, la entenció

per que saviea es posada en esta art, es per so que hom

aja conexensa dels estincs qui son en les causes naturals,

los quals son signiíicatz e aBguratz en la ymage del en-

teniment: quar enaxí com artificialment la art ensenya a

trobar les particulars^ entelligibilitatz en la universal en-

telligibilitat, enaxí ensenya a trobar los estins naturals

espacífics en les natures generals.

6. De volentat

V OLENTAT es aquella causa per raó de la qual bonea, gra-

nea, c los altres comensamens, son amables e desirables.*

Es bonea ^ amable per so que sia gran, quar en la sua

amabilitat es gran, e per so bonea es gran, quar es amable;

e la sua amabilitat es bona e gran, e per asò es la vo-

lentat bona c gran, cor ama bones causes e grans; e son

les amabilitatz de les causes per so quar la volentat es so

que es, sens la qual neguna amabilitat no seria, quar lurs

amabilitatz son per raó de la essencial amabilitat de la

I. C. ad investjgandum : M, ad investigandum et intelligendum.

—

2. M, sicut ípsa (intelligibilitas) quae.— 3. A. especials ( -eci- corregit

posteriorment).—4. CM, amabiles et (M sive) desiderabiles et per quati

suppositum bonum magnum etc. (M, omet etc.) est volens.—3 B, bona.
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volentat, en la qual lo essencial amatiu pren e ateny aque-

lles amabilitatz. Aquesta volentat à en sí essencial amatiu

amable e amar per so que les causes' sien bones e grans

en ésser amades, lamabilitat de les quals ateny lamatiu

en son propri amable e en son propri amar* sobjectat a

laccidental amabilitat de les causes, vestit e abituat del ac-

cidental amar. Es, doncs, la volentat de essencial amatiu

amable e amar, e per asò pot aver bo c gran e durable

amar en amar Deu e les altres causes. 3 Es la volentat

ymagc* a lumà enteniment qui en ella ateny los apetitz

naturals essencials substancials e accidentals, enaxí com

en lo foc en qui es essencial e substancial igniiïcatiu e ig-

nifícable e igniBcar, e igniBcatiu à apetit substancial sotz

raó de forma e ignifícable sotz raó de matèria, el ignificar^

es conjuncció damdós. En aquestz apetitz substancials son

sustentatz los accidentals per so cor deyl^nexen e deriven,

axí com escalfar qui nex de ignificar sotz raó de calor, e

enaxí de les altres causes semblans a aquestes.

La entenció per que es tractada volentat en esta art,

es per so que ab ella ^ hom aja conexensa de les causes

amables e desirables^e dels apetitz naturals dels quals

hom ha conexensa, segons la difinició^e esplanació de la

volentat e lo mesclament que à ab los altres comensa-

mens: quar enaxí com hom à conexensa en bonea, ab gra-

nea, de '° essencial bonifícatiu, enaxí à hom conexensa, ab

volentat, de essencial apetible" per so que la volentat sia

gran en amativitat e lapetible en apetivitat;'*e asò metex

se seguex de duració e defs altres comensamens, enseptat '^

lo comensament de contrarietat qui no es comensament

1. B. les altres causes : CM, alia entia.— 2. B, proprií amable e
amar.— 3. B, e (A, en raspada n) les altres coses : M, manca.— 4. A,
ymaga usual.— 5. A, raagnificable ... magniRcar, raspada ta m i ta prime-

ra cama de a, convertint aquesta en i.— 6. B, delís : CM, de ipso appetitu

substantiali.—7. CM, est ut sit tinuin de principiis illius et ut cum ípsa.

— 8. B, desigables usuat.—9. A, [dijfinicio.— 10. M, et de.— 11. B,

appetit.— 11. CM, in appetibiiitate.— J3. B, exceptat.
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substancial, ab lo qual hom à conexensa en les causes

odibles sotz raó de bona ' e gran volentat.

Ve verfut

V.ERTUT es neximent de la unitat de bonea, granea, dura-

ció, els altres comensamens.

*

Nex vertut de bonea en granea e en duració, c de

granea en bonea e en duració, e de duració en bonea e

en granea, e enaxí dels altres comensamens de la subs-

tància, e asò es per so que cascuna de les partz sia àbit

vertuós en .j.^ bona e gran e durable substància, 3 la qual

a)a raó vertuosa a usar* segons sos àbitz vertuoses. Hon,

per raó d asò la substància à obra vertuosa dintre sí metexa

c defora, sotz raó de la qual les obres* dels altres comen-

samens son vertuoses, enaxí que la bontat bonifica ver-

tuosament son bonificat c^son bonificar per so que son

bonificat sia bo vertuós. D aquesta vertut, qui nex de les

unitatz simples dels comensamens, es costituída e endivi-

duada la unitat deia substància qui à .j.* unitat ' de totz

vertuosament, bonament, e los altres, e aquesta vertut es

en moltz comensamens diffusa per so com los comensa-

mens de la substància son moltz, e nex duna vertut subs-

tancial e multiplicas en la multitut^ dels comensamens per

so que sia la muntiplicació de la substància, la qual aja en

sí muntiplicació dobres vertuoses.

9

Es posada vertut en esta sciencia per entenció que ab

ella hom enserc les vcrtutz espacífiques'^en la vertut ge-

I. B, bonea.— i. CM, unionis bonitatis magnitudinis etc. in uno bono
magno etc.— 3. B, bonea e gran ... sustancial.— 4. CM, utendi opcratio-

nibu» suís.— 5. A, obrels.—6. B, son bonificatiu en : C, suum bonificatum

(corregit de mà posterior) in (M, també in).— 7. B, virtut : CM, virtutem.

—

8. B, multiplicació.—9. C, afegeix : Virtuti insunt correlativa siuc essen-

tialia concreta .s. (scilicet) virtuificativum virtuificabile et virtuifícare :

M, consona amb C.^io. CM, speciales.
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neral que dita avem, 'e que ab la vertut coneguda de la

.j. comensament enserc la vertut no coneguda de 1 altre

comensament. Aquesta conexensa se pot aver ensercant

la vertut dedins en la substància genera! diffusa*en mol-

tes partz dels comensamens don es composta, la qual

tramet sa senblansa en los comensamens de fores en les al-

tres substàncies; e per asò està vertut en paraules peres

e erbes.

8, Ve veritat

V.ERiTAT es aquella causa per raó de la qual bonea gra-

nea duració son causes veres. ^

Es bonea e es granea, e enaxí de les altres; e pus

que* bonea es, cove que veritat sia, quar sens veritat ésser

no poria: es, doncs, veritat en la qual bonea es sustentada

c edificada: es, doncs,* veritat so per que bonea es e per

que son los altres comensamens de la substància,^ e quar

los comensamens son moltz, muntiplicas la veritat general

en moltes veritatz especials de les quals son abituatz los

comensamens, los quals àbitz son raons a ells com sien

contra falsetat; e per asò la substància moltiplicada de sos

comensamens sotz raó de veritat, es naturalment contra

falsetat en les causes defores per so que atenya veritat

daquelles, al qual atenyiment ajuden cascú'dels altres co-

mensamens sotz sa propria raó natural. Don, per raó dasò,

les substàncies animades atenyen veritat en los objetz

sensibles^ els estins naturals en les causes vejetables; e asò

metex se seguex del atenyiment entellectual e elemental,

e enquara, de la veritat del firmament, qui segons sos

I. A, repeteix : espacifiques ... dita avem.— 2. CM, inquirendo vir-

tutem generalem existentem intra substantiam et diffusatn.— 3. CM, est

id quod est verum de bonitate magnitudine et ceteris.— 4. CM, et ex
quo.— 5. B, e es encare.— 6. A, de la sustentacio (corr. substància pos-

teríormenl) : B, delia sustentats.—7. B, cascuns.— 8. M, scibilibus.

Art-Taula-xi
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estins ' naturals, ateny veritat d aquestes causes sa)ús qui

dells'reeben influencia.

Es veritat general estrument en esta art, ab lo qual

hom ateny les veritatz espacífiques sustentades en les

parts de les substàncies e en les obres que à de fores sí

metexa,3impríment fíguralment^ en aquelles sa semblansa;

e per asò pot hom aver conexensa de veritat en les seien-

cies e en les sectes, e destruyr^ la falsetat delies consi-

guent la pràtica d esta sciencia.

9. De glòria

G,i LÒRIA es delectació en la qual an repòs bonea granea

duració e los altres.

Glòria es comensament substancial en la substància

per so que granea pusca aver repòs en sí metexa e aver

glòria gran en sí metexa e en los altres comensamens.^

Asò ésser no poria si glòria no era comensament substan-

cial en la substància, quar si era 7 comensament accidental

tan solament, granea àuria repòs en son contrari, qui es

poquea de glòria, e àuria repòs en la poquea de glòria

dels altres comensamens, hon se seguiria malea contra

bonea e poquea contra granea, e enaxí dels altres comen-

samens; e aquestes causes son impossíbols per so que'

glòria sia repòs a cascú dels comensamens, segons lurs

proprietats e natures, e que en la 9 substància sia delecta-

ció substancial a la qual ajen apetit los estins naturals. Es,

doncs, glòria en la substància '° part substancial diffusa en

moltes partz, sotz raó de la qual la substància se motí a

delectació dintre sí metexa naturalment, e conserva son

I. B, estinchs passim.— 2. B, dell.— 3. B, que han dcforcs si inate-

xes : CM, quas (M, quae) habent extra se.—4. A efiguralmcnt.— 5. B,

e en les sectes destrouir.— 6. A, caíderó—7. A. seria corr. si era.—
8. C. et ista sunt impossibilia et ideo necesse est ut : M, sed cum ista

sint impossibilia necesse est quod.— 9. B. e la.— lo. B, en la sua.
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ésser aytant com pot, e tramet sa semblansa en les partz

de fores per so que les obres de fores 'ajen repòs e de-

lectació en aquella semblansa; e per asò an los homens

naturalment plaer en veer* belles causes e en oyr grans

bontatz e en aver grans riquees, e enaxí de les altres cau-

ses semblans a aquestes.

Glòria general es en aquesta art lum ab lo quaP e en

lo qual satenyen les espacffiques delectacions e especials

plaers siguent la diffinició e esplanació de glòria el* pro-

ses d esta sciencia, axí com la volentat qui à apetit com-

plit adones com la sua fi à repòs en los comensamens de

la substància e en les semblanses d aquells, transportades <

en les obres de fores, segons via de concordansa, contra

contrarietat e privació de le» difíinicions e natures^ dels

comensamens.

10. De differencia

D,iFFBRBNCiA cs aquclla causa per raó de la qual bonea

granea e duració els altres, son raons clares e no confuses.

'

Differencia cove que sia comensament universal c

substancial ' per so que les causes pusquen ésser substan-

cialment destintes e differens les unes a les altres e que

differencia, sotz raó^de granea duració e poder, fassa estar

sotz los genres moltes espècies e sotz les espècies moltz

individuus substancialment, en aytant que la .j.* espècia

no sia laltra ni .j. índividuu altre, e que en cascuna de les

partz de la substància, differencia essencial e substancial

sia raó a essencial e substancial destint la .j. del altre sotz

raó d acció e pasció, axí com en bonea en qui es essencial

I. B, defora.— 2. A, en uers.— 3. CM, est principium (A, [es princi-

pi]) generale in hoc arte cum qua.— 4. B, en lo.— 5. B, transportada.

—

6. M, diffjnitionem et naturas.—7. C, afegeix : et bonificans et bonifi-

cabilis ctc. inconfusi : M. consona amb C— 8. B, e sustancial en la sus-

tancia : CM, com B.— 9. B, de Ics altres e que sots raho.



3^4 Ramon Lull

e substancial bonifícatiu bonificable e bonificar, e en gra-

nea magniBcatiu magnificable magnificar, e enfre bonea

c granea els altres comensamens en qui sia' sustanciatiu

sustanciable substanciar sotz raó de la essència de la subs-

tància e de la forma matèria e conjuncció d aquella. Nc-

guna daquestes causes ésser no poria si differensia era

comensament accidental tan solament, quar totes causes

serien .j." causa metexa en nombre substansialment* e se-

rien moltes accidentalment, d on se seguiria privació de la

sua diffinició, de la qual privació se seguiria contraria

diffinició e esplanació de differencia; la qual conseqüència

es imposible.

La entenció per que differencia es .j. dels comensa-

mens d esta siencia, es per so que ab ella enserquem en'

les causes destinctes substancialment e accidentalment, e

que vejam les natures e les maneres per que les causes

son differens; quar tocant aquelles ab differencia c conser-

vant a differencia la sua diffinició e esplanació, ateny hom

les maneres e les natures per que les unes causes no son

les altres, axí com tocar bontat ab gran differencia, ateny

hom en bontat differencia^ gran en concordansa duració

poder de bonificatiu bonificable bonificar, e tocar calor ab

differencia, ateny hom accidental acció e pasció; e en axí

de les altres causes semblans a aquestes, en tant, que ab dif-

ferencia ateny hom los comensamens simples, quar ella es

lum en qui aparen raons reyals, e en ella aparen lurs com-

posicions e lurs obres, < en tant, quen la substància son

manifestades les particulars differencies demanades.

^

1. B, e que enfre bonea granesa ... sia (CM. in quibus sunt).— 2. B,

specialment. — 3. BM, manca en.—4. B, bondat en diferencia.— 5. B. Jum

en qui aparen lurs composicions e lurs obres : C : lumen in qu6 appa-

rent rationes teales et compositiones.
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11. De concordansa

^^ONCOROANSA es aquelIa causa per raó de la qual bonea

granea duració en .j. e en moltz se concorden.

Concordense bonea granea e duració en .j. en quant

se concorden a ésser '.j.* substància ajustada de moltes

partz substancials e accidentals, e en aquella substància

se concorda bonea ab granea com sia* gran sotz raó de

granea, e granea sia bona sotz raó de bontat, e enaxí dels

altres comensamens, qui totz an concordansa los uns en

los altres els uns ab los altres, enfora contrarietat qui

contrasta a concordansa per so que sia so que es; cnperò

accidentalment à ab ells concordansa sotz manera de pro-

pria pasció e secundaria entenció, e que concordansa sia

sotz propria acció e primària entenció, per so que en

granea de delectació concordansa pusca aver repòs. Es

concordansa comensament substancial, de la quahnexen

e viuen les concordanses accidentals, e aquelles qui an

pasció sotz contraries qualitatz, recoren a la concordansa

substancial general qui à senyoria sobre la contrarietat

general accidental diffusa en les contraries qualitatz. Don,

per raó daysò csscr es substentat en concordansa e priva-

ció en contraries causes, e per assò se seguex concordansa

enfre ésser e no csscr per via de generació, e contrarietat

per via de corropció.

En aquesta concordansa universal que dita avem, son

ensercades les concordanses particulars demanades, tocan^

les concordanses no conegudes ab les conegudes, en tal

manera que romanga la concordansa universal so que es

segons sa < difíïnició, e que Is comensamens de la substan-

I. B, bonea granea duració se concorden en un en quant se concor-

den que sia,— 2. B, se concorden bonea ab granea ço es que bonea sia.

— 3. CM, de quo.—4. B, tocant.— 5. B, Ja,
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eia pusquen ésser concordans dedins la substància e en les

obres que la substància à defora sí metexa en les altres

substàncies, en lo mijà' daquelles, per lo qual miyà passa

concordansa duna substància a altra.

12. De contrarietat

Vai'ONTRARiETAT es*aque]la causa per raó dt la qual di-

verses fins son contraries les unes a les^ altres.

Es contrarietat en diverses fins accidentalment e no

substancial; quar si fos substancial,* foren les unes fins

contraries a les altres substancialment, axí com bonea qui

fóra contraria a la fi < de granea, e la fi de granea a la fi de

bonea ^ substancialment, e en axí dels altres comensamens;

e per asò fi no pogra eser repòs de negú dels comensa-

mens, ni concordansa no pogra ésser major en bontat

granea duració poder, que contrarietat, e la substància

no pogra ésser composta de ses'partz. Es, doncs, con-

trarietat comensament accidental tan solament, la qual

contrarietat es comensament universal diffús en los comen-

samens de la substància, en la qual 'son contraries fins per

so com no poden romanir en aquella substància venguda

de corropció per via de generació, la qual substància à

enclinació a corropció qui ab contrarietat à concordansa

dedins la substància contra la fi de concordansa. D aques-

ta contrarietat universal son les contrarietatz particulars

qui son en la substància, en axí com calor e fredor, umidi-

tat e secor,9ponderositat e leugería, e en axí de les altres

causes semblans a aquestes, qui an enclinació a diverses

fins contraries.

1. B, ço es en lo miga : CM, scilicet in niedio.— 3. CM, contrarictas

est quorumdam mútua resistentia proptcr diversos fines, vel (C, manca

vel) contrarietas est.— 3. B, de les.— 4- B, substància.— 5. B, a fi.—6. M,
<t magnitudo finí bonitatis.—7. B, de le*.-8. CM. in quibuf.—9. B,

«equetat.
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Bn aquesta contrarietat universal que dita avem, apa-

ren les contrarietatz particulars demanades, tocan aquelles

les unes ab les altres e ab les concordanses particulars,

conservant la diffinició de contrarietat e de concordansa.

Aquesta contrarietat universal qui es en la substància,

tramet sa semblansa en les altres substàncies multiplica-

des en moltes' contrarietatz particulars, la qual senblansa

passa per lespay qui està enfre .j." substància e altra; e

per asò son les contrarietatz defora la substància, axí com
bé e mal, vertutz e visis, e los uns homens spn contra Is

altres, e en axí de les altres causes en qui contrarietat

es sustentada, so es assaber, paraules erbes e peres, veri-

tat e falsetat, acció e pasció, e les altres causes senblans

a aquestes.

1 3. De comensament

^^OMENSAMENT es aquclla causa qui es denant totes cau-

ses* per raó dalcuna prioritat.*

Deus es comensament de totes les causes creades; mas

nos entenem parlar ^ dels comensamens creatz naturals. Es

comensament denant a totes les partz de la substància, en

lo qual son comensades les partz, e son < comensamens de

la substància sotz raó del comensament general qui aque-

lles partz vest de sa semblansa, en axí com les partz qui

de lurs semblanses vesten comensament,^ axí com bonea,

sotz la qual comensament es bo, e granea, sotz la qual

comensament es gran, e en axí dels altres. D on, per raó

dasò sonden la substància moltes bonees sotz raó de

bonea general, e enaxí de granea e los altres, con son

1. B. de moltes : C, ex pluribus : M, ex multis,— 1. B. dauant totes

coses : CM, se habet ad omnia.— 3. A, proprietat.— 4. B, a parlar.

—

5. B, les dites parts e per ço (CM, et ideo) son.—6. M, ipsum prind-
pium.— 7. B, son axi : CM, ita ... sunt.
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moltz comensamens sotz raó del ' genera] comensament

substancial, lo qual es comensat en les partz de la* subs-

tància, les quals en ell son comensades. Son los uns

comensamens més generals que Is altres, cnaxí com lo

comensament 3 de la forma general e matèria, sotz los

quals comensamens estan los comensamens del firmament

e de les .iiij. substàncies del mon, so es assaber, los

.iiij. elcmcns, e sotz aquestz estan los comensamens indi-

viduatz elementatz sustentatz en Ics substàncies qui dejús

estan als comensamens especials, los quals especials estan

dejús los generals que ditz avem. Es altra manera «de

comensamens sustentatz en les causes qui son de fores les

substàncies, los quals son artificiatz, sotz raó dels quals

son comcnsatz los edifissis e les sciencies^ els altres co-

mensamens qui serien lones a recomptar,' los quals se

poden atènyer e saber sotz la forma que dita avem de*

comensamens.

En lo comensament universal aparen los comensamens

particulars, diffús aquell en les partz de la substància, en

axí com diffús e estès comensament en bontat, fa estar

bontat simple comensament general, en tant, que sobre

bontat no à altra essència qui sia bona fora raó de bon»

tat, e en aquella general bontat fa comensament estar sí

metex sustentat en bonificatiu bonifícable bonificar, qui

son comensamens de bontat e del general comensament

qui en bontat posa sa semblansa. Asò metex se seguex de

granea e de les altres partz de la substància, e per asò vol

lo senyor^desta art que mesclant los uns comensamens

en los altres, que hom fassa '° judisi dels comensamens de-

manatz, següent lo procés que de comensament dit avem.

1. B, de.— 2.B, manca la.— 3. B, Jos comensamcnts : CM, principia.

— 4. B, manca quals.— 5. B. son altres maneres.— 6. CM, arfes libe-

rales méchanicae &c.— 7. B, a contar.— 8. B, dels.— 9. C, actor : M,
auctor.— 10. A, [que] mescladament los uns comensamens en los altre«

com fassa.
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14. De mijà

M,kijA es subjet en lo' qual la fi influex al comensament,

cl comcnsament refluex a la fi.*

Es mijà sobjet a la fi en quant la fi influex al comen-

sanoent sa semblansa, e es sobjet al comensament en quant

lo comensament refluex a la fi aquella semblansa de que la

fi là vestit; c enquava, quel comensament influex ' sa sem-

blansa a la fi per so que la fi sia comensament vestit de

la* senblansa del general comensament. Don, per raó de

la influencia e de la refluencia damdós, es establida^la

substància damdós qui està en lo mig, e es mijà natural

en qui totes ses partz son sustentades, e ell es conjunt

daquelles e totes les partz son conjunctes en ell, e la

substància es per totes aquelles e totes les sues partz son

per tota la substància; e per asò natura no pot sostenir

causes buydes e cove que totz los locs^sien plens de les

causes naturals per so que enfre comensament e fi no

sien causes buydes; quar si ó eren, no poria eser mijà

enfre amdós, axi com en bonea, en qui es bonificar mijà

enfre bonificatiu bonificable, e en volentat voler, enfre

volitiu e volible; c asò metex se seguex del mijà qui es

enfre bonea e granea, axí com duració qui les conjun' en

durar, c poder en possificar, c saviea en entendre, e es-

tint^ natural en aportar a fi les causes naturals bones e

magnificades,^ e en axí dels altres mijans de la substància

qui en ella estan, e dels mijans qui estan enfre les unes

substàncies e les altres.

En lo mijà universal que dit avem, pot hom atènyer

I. CM, per quod.— a. CM, afegeixen : quod scilicet subjectum na-

turam sapit utriusque.— 3. CM, refluit.

—

4. B, de sa.-^j. B, damdosos
(pasiim) e estabiida.—6. B, manca los locs.— 7. B, conjuny.— 8. B, en

eitinch.— 9. CM, et magnas.
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los mijans particulars demanatz, conservant, afermant o

negant, en la conclusió, so que del mijà universal dit avem;

quar aquelles causes que d ell dites avem, son per sí

metexes manifestes al humà enteniment qui, sotz les raons'

dels comensamens, pren los objetz'con la volentat ama

aquells sotz les raons per les^ quals los objetz son amables

o ayrables.

15. De fi

J I es aquella causa en la qual an repòs los comensamens.

Reposen los comensamens en la fi per que son, e

aquesta fi es^ Deus, per raò del qual son totes causes sotz

aquesta fi. Son altres fins en quis reposen los comensa-

mens de la substància com atenyen so per que son, axí com

bontat e granea e los* altres, qui an repòs com establexen

e conponen la substància de sí metexs e obra sotz lurs

raons, romanent cascuna part simple sotz sa propria raó.

Asò metex se seguex de fi en cascuna de les partz, axí

com en bontat, en qui bonificar es fi de bonificatiu e boni-

ficable, e en volentat amar,<qui es fi damatiu e amable, e

en vista ^corporal veser, qui es fi de visitiu e vesible, e en

axí de les altres causes naturals semblans a aquestes. Asò

metex se seguex de les fins artificials acsidentals qui son

secondaries, les quals reposen en les fins primàries' natu-

rals, axí com los comensamens del ferre, qui an repòs en

la sua fi, la qual es sotz la fi del home; quar si home no

fos, aquells comensamens no agren fi en qui repòs po-

guessen^aver; e asò metex se seguex de majoritat en la fi

del ferre e del aur, qui en la fi del ferre à' major repòs

i.B, sots rahons.— 2. CM, vera objecta.— 3. B, e aquesta es.—4. B,

]es.— 5. B, e bonificable en volentat a amar.— 6. B, e vista,— 7. B. pri-

meres. —8. B. no agueren fi que poguessen.— 9. B, de maioritat en ]a fi

del ferre on ha.
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quen la fi del aur per so cor hom ha major necessitat del

ferre que de I aur. 'En semblant manera se seguex dels

comensamens de la caramida e del ferre, qui an mafor

repòs en la fí dels navegans que de sí*metexs, e enaxí

dels comensamens del home, qui an major repòs en la fi de

Deu 1 que en la fi ab la qual son conjuns en la substància,

e enaxí de les altres causes semblans a aquestes. Es íi

natural substansial per so que Is comensamens substancial-

ment pusquen aver repòs, axí com home qui es fi substan-

cial d ànima e de cors, e substància qui es fi substancial

de forma e de matèria. Son altres fins qui son accidentals,

axí com mèrit qui es fi de vertutz guoanyades, * e gràcia

qui es fi de vertutz donades, e enaxí de les altres causes

senblans a aquestes.

En la fi general mesclada ab los comensamens gene-

rals, son revelades e manifestades les fins especials dema-

nades, quar aquell mesclament es general objet al humà

enteniment en qui aparen los secretz de les fins no cone-

gutz< fora lo general mesclament damunt dit; e per asò fi

es posada en esta art a ésser comensament general en

qui aparen e relúen les fins especials, segons lo procés

d esta sciencia.

1 6. Ve majoritat

M,kAjoRiTAT es ymage de la infinida granea de bonea^

eternitat e de les altres dignitatz de Deu.

Es majoritat substancial e acsidental qui son partz de

la substància. Majoritat substancial es per so que pusca

ésser ymage de infinida granea a la qual se cove, segons

granea de bontat duració poder saviea volentat vertut ve-

I. B, quel aur.

—

t, CM. in se.— 3. CM, in Deo.—4. B, guayades.—

5. B, no conegudes.—6. CM, imago (A, ymaja o ymaga passim) immen-
aitatis magnitudinis.



332 Ramon Lull

rirat glòria,' ymage substancial,* per so que en ella pusca

ésser mills repreentada^a lumà entenin^ent, com sia raó

natural quen la part substancial capia més de semblansa^e

de significació que en la part accidental. Es enquara majo-

ritat part substancial per so que les partz de la substància

sien majors substancialment que accidental, axí com la

forma e la matèria qui son majors partz de la substància

que la color e sabor <daquella. Asò metex se seguex en

cascuna de les partz de la substància, axí com en bonea,

en qui bonificar es major que en granca, c asò metex de

bonificatiu bonifícable, e per aquesta majoritat substancial

pot ésser cascuna part^de la substància major substan-

cialment, segons sa propria raó e natura, que segons la raó

c la propria natura de lautra part; e asò metex de gra-

nea, en la qual es major bonea substancialment que acci-

dental. ^ Aquesta majoritat substancial dona sa semblansa

a les partz substancials de la substància per so que lurs

majoritatz substancials agen sobjet general en qui pusquen

estar c qui sia* font don sien nades c derivades, rega-

des 'e fortificades. Aquesta majoritat substancial qui es

de dintre la substància, tramet sa semblansa en les partz

defores qui son'°majors les unes que les altres, axí com la

substància del home, qui tramet major semblansa" que

la substància del cavayl, per so quar es de més partz e de

mellors; e encara, es majoritat dels homens qui son majors

los uns quels altres en quantitat o en bonea o en poder,'*

e en axí de les altres causes semblans a aquestes.

Es majoritat posada en aquesta siencia per so quen

la sua universalitat, mesclada ab la universalitat de cascú

I. A, glòria veritat.—2. B. posa ymage substancial després de cove i

abans de segons.— 3. B, representade.— 4. B. que ell en la part ... mes
de sustancia.— 5. B, la calor e la sabor.— 6, A, caseu .j.* part.— 7. B,

afegeix : la qual accidental es la sua semblança que dona a bonea duració

e les altres : CM. = B.— 8. B. puguen estar e que (CM, ut) sia,

—

9. C, custodite : M, custodiantur.— 10. CM. ut ... sint.— 1 1. CM, siml-

litudinem extra.—^12. B, e en bonea e en poder.
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dels altres comensamens, apareguen les majoritatz parti-

culars demanades, c que hom sotz raó de majoritat aja co-

nexensa com les partz de la substància son majorifïcades

trespassant les unes en les altres' transsubstancialment,

per so que pusca ésser la substància e que la majoritat se

pusca muntiplicar en les partz de la substància, axt com
majoritat qui muntiplica en bonea estan bonifat* major en

bonifïcatiu bonificable bonificar, quen la .j. daquestz o

en los dos, o en sí metexa sens aquestz; e asò metex se

seguex de la substància en qui la forma es major que la

matèria; c per asò defayl la matèria a la forma, axí com
a la forma del foc, a qui no pot bastar matèria de lenya,

ni la segona entenció a la primera. On, totes aquestes

causes e moltes d altres, son representades en la universal

majoritat siguent lo proses d esta siencia.

1 7. De egualtat

XUtgualtat es sobjet en lo qual à repòs fi de la concor-

dansa qui es enfre bonea granea duració e los altres

comensamens.

Es egualtat substancial, en la qual son sustentades les

egaltatz accidentals e en qui à repòs la fi de concordansa

que dita avem, per so quar en cascuna de les partz subs-

tancials à eguals partz essencials, en axí com en bonea,

bonificatiu bonificable bonificar qui egualment son de la sua

essència, e en saviea atretal, en qui entellectiu entellegible

e entendre son eguals essencialment; e enquara, la egualtat

que bonea e granea els altres comensamens an substancial-

ment en ésser eguals partz de la substància. Es egualtat ac-

cidental 3 enfre los comensamens en ésser abituatz e vestitz

los uns dels altres, axí com bonea qui es gran sotz raó de

1 . CM, trauseunte quolibct principio in quoiibet alio.— a. B, es mul-

tiplicade en bonea estant bondat.— 3. A, manca accidental.
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granea, e granea bona sotz raó de bontat, e aquestes

.ij. raons eguals accidentals son sustentades en les eguals

raons substancials. Aquesta egualtat dedins la substància'

tramet sa semblansa en les obres de fores, axí com lome

qui sotz raó de bontat e de granea fa alcuna obra egual-

ment bona e gran substancialment e accidental: substan-

cial, axí com home qui egalment engendre home bo e

gran; accidentalment, en axí com lo metge qui grada* la

mediscina de eguals graus quantitativament o proporcio-

nalment: quantitativament, quant les partz son en eguals

quantitatz segons pes e mesures; proporcionalment, en

axí com gradar en la decocció primer grau de fredor 3 ab

segon grau dumiditat e ab ters de secor e ab quart de

calor, contra quart grau de fredor e ters dumiditat e se-

gon de secor c primer de calor,* e en axí de les altres <

causes semblans a aquestes.

En aquesta egualtat general que dita avem, ateny

hom les egualtatz especials demanades e descobra hom

les escuritatz per que les causes naturals e artificials estan

secretes sotz raó d egualtat, la qual egualtat apar mesclan

los comensamens egualment los uns en los altres, per so

que la egualtat natural d aquells pusca atènyer, en la qual

es significada e apar la egualtat artificial.

1 8. Ve menoritat

M,LENORiTAT es causa qui es prop de non re.

Es dit que menoritat es causa prop de non re, per

so cor^neguna causa no pot ésser pus prop de non re

que minoritat, quar si ésser ho podia, menoritat no seria

so que es e majoritat perdria son ésser; e asò metex se

I. CM, in substantia cxistens.— 2. A, garda corregit grada : B, guar-

da.— 3. A, frcdar.—4. M, caÜditatis praedtctis gradíbus in patiente cí

dccoctione.— 5. A, manca altres.- 6. B, com.
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seguiria de egualtat qui està enfre majoritat e minoritat, e

enquara, que no ésser seria alcuna causa; e totes aquestes

causes son impossíbols e inconveniens. Es minoritat subs-

tancial part de la substància, en la qual son substentades les

menoritatz dels altres comensamens e per la qual les partz

de la substància se an a no ésser, axí con bonea simpla

en qui es tan gran minoritat, que per sí metexa no pot

ésser ni estar so que es, ans cove que sia substentada en

les altres partz de la substància e que sia en elles e per

elles, e com aquelles partz defallen a bontat, esdevé la

bontat en privació per via de corropció, qui ab minoritat

à concordansa. Aquesta menoritat qui es dedins la subs-

tància tramet de fores sa semblansa sotz raó de la qual

son les unes causes menors que les altres e les unes pus

prop a no ésser que les altres, axí com en malautia, en qui

les partz de la substància son menors que en la sanitat; e

asò metex en peccat, en lo qual son pus prop a no ésser

que a vertut; e per asò los homens sotz raó de menoritat,

accidentalment son peccadors e amen més les causes vils

que les nobles, e on plus son peccadors, més muntipliquen

majoritat de menoritat e majoritat de viscis.

'

En aquesta minoritat general que dita avem, ateny

hom veritat de les minoritatz especials, discorrent minori-

ritat per los altres comensamens, segons sa propria pro-

prietat substancial e segons que es accidental e segons les

proprietatz e natures dels altres comensamens, e enquara,

segons so que minoritat es en quascú* d aquells e so 3 per

que aquells son en minoritat contra majoritat o estans

concordans ab minoritat.

( Dites avem les diffinicions dels comensamens e

esplanades^ avem aquelles, e significat avem la entenció

per que son en esta sciencia; e quar los comensamens e

«. B, uícijs.— 1. B, cascun.— 3. A, es o («s ho?) : B, e ço : M, et se-

cundum id.— 4. B, espleguades.
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les diffínicions se convertexen, els' comensamens son gene-

rals a totes sciencies, requer la art que hom enserc les

causes demanades afermant o negant, conservant so que

dels comensamens dit avem; e aquesta regla es general en

aquesta sciencia.

ik

I B, als.
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Ve la tersa distincció

1^ QUESTA distincció es de regles: c es regla útil

compreniment abreujat e ajustat de generals co-

mensamens en qui aparen les causes especials

desirades assaber.

'

Aquesta distincció es departida en .x. regles generals,

a les quals poden ésser aplicades totes causes, les quals

regles son aquelles que dites avent en lo pròlec, en lo

qual lur alfabet significat avem.

En cascuna de les regles avent dues consideracions: la

primera es mostrar e significar* so que la regla es, segona

es so per 3 que la regla es; e aquestes .ij. maneres prepo-

sam tenir en cascuna de les regles.

Segons que 4 1 alfabet apar en la tersa figura e en la

quarta, en la quarta ^ distinció es significat lo mesclament

de les regles les unes en les altres, lo qual mesclament es

general, en qui aparen les causes espascífiques^ demana-

des en figura de regularitat, enaxí com aparen ^ en lo mes-

clament dels comensamens en figura de comensalitat.

En aquestz .ij. mesclamens generals, so es assaber,

qui son^ de comensalitat e regularitat, apar lo ters general

mesclament compost damdós, lo qual es exemplar e espill

1. CM, amplifiquen aquesta definició.— 2. A, mostrat e significat.

—

). B. es per ço.— 4. BCM, lente catderó i a ven seguit segons que en

(CM, per).—5. B. En la terça : CM, et in quarta.—6. A, [es]pascifiques :

B, pacifiques : CM, illa specialia.— 7. B, appar : CM, apparent.— 8. B,

manca qui son.

Art-Taula-í»
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en qui aparen les causes espacffiques demanades regulant-

ment' los comensamens en aquell mesclamcnt artificial.

1. De la primera regla qui es de b.

/\questa regla es de possibilitat, la qual consiram en

.iij. maneres, so es assaber, afirmació* dubitació e negació:

afirmació, que hom ensercant 3 veritat sotzpòs, en lo co-

mensament de lensercament, ésser la .j,» o 1 altra de les

contrarictatz possíbol, quar per aytal posició 'nex dubi-

tació de les causes, en tant que I enteniment no sap si son

veres segons la affermació o negació d aquelles; c quar

comensa a dubtar, c veritat saber de les causes es amable,

e la seybilitat d aquella veritat es apta a ésser entesa, i en-

teniment, * segons sa natura e segons lo moviment que à al

terme demanat sotz raó de volentat, cn^lo comensament

que comensa a duptar, comensa a fisolofar e ensercar veri-

tat de les causes; mas quant 1 enteniment, enans que atenya

veritat de les causes demanades, sotzposa les causes veres

sotz raó d afirmació o negació ^ contra la possibilitat que

dita avem, adones captiva sí mctex c està optinat^ e no à

los termens per los quals pusca atènyer veritat sotz raons

necessàries naturals o artificials; per que vol lo senyor

d esta art que ab aytal enteniment enaxí optinat, hom no

tracta esta art ni desput; emperò vol que hom asag, segons

lo proses d esta art, si hom lo porà^ moure d aquella opti-

nació e escuritat, '°donantli altres causes necessàries per

objetz en los quals se pens que aja plaer, e que en après

lo" retorn als objetz primers.

I. B, regularment : CM, regulando.— 2. B, segons afirmació (item a
la linea següent) : CM, com B.— 3. C, ut inquirendo : M, ut quando in-

quirimus.— 4. B, suppositio : CM, suppositionem.—5. B, al enteni-

ment : CM, per ipsum intellectum.—6. M, et (B, e en : C, et in) quam
primum.— 7. B, c Falses sots rahó de negació : CM.com B.— 8, B, obs-

tinat,—9. B lo (A, la) poria.— jo. B, obstinació e escuredat.— 1 1. B, la.
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Aquesta regla es en esta art per entensió densercar

les causes qui son demanades sotz raó de si, * axf com
demanar si son àngels, e enaxí de les altres causes sem-

blans a aquestes, e sotzposar que son o* que no son, per

so comJ pusca venir a necessàries demostracions. Aquesta

posició enaxí feta cove tocar ab los .iij. poders de 1 ànima,

so es assaber, memòria enteniment e volentat, membrant

entenent e amant los comensamens desta art en aquell

tocament, e si les .iij. potencies contenen pus fortment

les natures dels comensamens per la afermativa que per la

negativa, adones cove que hom tenga lafermativa en la

conclusió, e si no, que hom tenga la negativa; e aquesta

regla es general a totes siensies.

2. De la segona regla qui es de C

./\questa regla es de la equiditat^de les causes, per la

qual es 1 enteniment reglat a demanar què son les causes,

enaxí com demanar què es Deus o què es home o què es

bontat, ^e enaxí de les altres causes. Aquesta demanda

consideram en .iiij. maneres, so es assaber: què es^la

causa en sí metexa, enaxí com demanar què es Deu, e què

es bontat; segona es demanar què es la causa qui es essen-

cialment en Deu o en bontat, e enaxí de les altres causes;

tersa es demanar què es .j.* causa en altra, enaxí con

demanar què es bonea en granea; quarta es demanar què

à .].* causa en altra, axí com demanar? què à hom en la

caxa, el rey en la ciutat, e bonea en granea, e enaxí de

les altres causes semblans a aquestes.

La entenció per que aquesta regla es en esta sciencia,

es per so que hom aja reglat enteniment a ensercar so

I. B, manca de sí : CM, utrura.— 2, A, [que son o].— 3. B, que
hom.—4. A, equidjtat raspada ta e.— 5. B, o en bondat.—6. A, ques

passim.— 7. B, manca demanar.
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que son Ics causes segons Ics .iíij. maneres damunt dites,

discorrent lenteniment, segons les .iii). espècies damunt

dites, per los comensamens d esta sciencia e per los altres

qui en ells son enplegatz, en tal manera que delís e

d aquesta regla sia feta concordansa. Es enquara esta

regla en esta art per entcnció que lenteniment sia reglat'

a moure la memòria a membrar e la volentat a amar les

diffinicions dels comensamens, e aplicar aquelles a les

causes demanades e fer* diffínicions d aquelles.

3. Ve la tersa regla que es de ó.

JL^s aquesta regla de materialitat, so es assaber, que

dona doctrina a ensercar les matèries ^ de les causes.

Aquest ensercament enscnyam a ferien Jij. maneres. La

primera es con dona doctrina a conèxer les causes qui son

de sí metexes francament, enaxí com Deus qui es de sí

metex e no d altre, ^ e bonea qui es de sí metexa en quant

es de son essencial bonifícatiu bonifícable bonificar; e asò

metex de granea c dels altres comensamens de la substàn-

cia. Segona manera es materialment, com lo tot es de ses

partz, enaxí com la substància qui es de sa propria forma

c matèria, e la sua forma qui es forma comuna muntipli-

cada de les formes de les partz, e asò metex de la sua

matèria qui es muntiplicada de les matèries de les partz;

e asò metex del coltell qui es del^ferre, e asò metex de la

part qui es de son tot. 7 Tersa manera^ es enaxí com les

unes causes qui son de les altres, ^axí com lo mon qui

es de Deu qui là creat, e lo cavaller atretal, '" qui es del

rey, el cavall qui es del cavaller, els accidens de la subs-

I. M, illuminatus.— 2. B, a aquells les coses demanades affer : C, et

ad ipsas diffinitiones applicandum hiis rebus que queruntur et ad facien-

dum.— 3. B, la matèria.—4. B, de fer.— 3'. B, daci matex e no daJtri.—6.

A, de.—7. A de sentro catderó.—S. B, Tercera matèria : CM, tertio mo-
do possessivc— 9. B, de les altres possessivamcnt.— jo. B, omeí atretal.
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tancia, e les semblances que 1 enteniment pren qui son

dels objetz rcyals, c les segones entensions qui son de

les primeres; e enaxí con lo martell qui es del clau, e

la bonea de granea, qui es de general bonea; e enaxí com
lobjet luyn qui es de lobjet prop, c axí com vesibiiitat' de

color qui es de la visibilitat dedins essencial dejús, * e asò

metex de la entelligibilitat e la vesibiiitat de la pera qui

son de la entelligibilitat del enteniment; e asò metex se

seguex de mal qui es de privació ^ de bé, e la calor qui es

del foc, e enaxí de les altres causes semblans a aquestes.

Ab aquesta regla conex hom quals son les natures per

que les unes causes son de les altres e de sí metexes, e

dona doctrina on hom-*prena los termens qui son de la

qüestió, e que de la natura d aquells, com fassa la respon-

ció segons que en aquells termens les unes causes son de

les altres, e que segons aquells termens om eleja<les cam-

bres qui son en la taula, qui a aquells termens se cove-

nen, enaxí com qui demana si es bona causa que Deus
sia; e quar la qüestió quer de bontat, covése com eleja^

bontat en la responció e que acompayn^a ella aquells

termens qui li covenen, axí com granea e eternitat, so

es assaber, si seria gran be e durable 1 ésser de Deu; e en

axí de les altres causes semblans a aquestes.

4. De la Mij.^ regla qui es de e.

A,iQUESTA regla es de formalitat ab la qual hom enserca

les formes e les fins de les causes, demanant per que son e

per que fan so que fan; e a aquesta demanda es feta res-

ponció per .ij. maneres, so es assaber, que les unes causes

son per sí metexes e les unes causes son^ per les altres. En

I. A, axi conuersibilitat.

—

2. B, deJ ius — j. B, es priuacio.— 4. B,

desi matex ... com hom.— 5. AB, alega.— 6, A, alega : B, elige.—7. B,

acompayen.— 8. B, que les coses son per si raatexes e les uhes son.



342 Ramon Lull

la primera manera, axf com Deus qui es per sí metex e no

per neguna altra causa, e es per so Deus, quar en ell bonea

granea eternitat, e les altres sues dignitatz, son .j." causa

metexa en nombre, quar si nou eren, no poria ésser Deus

so que es. Es enquara Deus per so quar ' entén c ama sí

metex c sa bonca e sa granea, c les altres dignitatz, aytant

com es la sua essència e sa unitat. Es* la substància del

home, e enaxí de les altres causes creades, per sí metexa

en quant es so que es, e per asò està per sí metexa; e en

axí de la bonea substancial, qui per sí metexa està so que

es; e asò metek se seguex en les altres causes semblans a

aquestes. La segona manera es axí com les unes causes

qui son per les altres, axí con home qui es per menbrar

conèxer e amar Deu, c conex e ama per so que ense-

guesca^la fï per que es, enaxí com bonea < qui es per so

que granea sia bona, e granea qui es per «o que bonea

sia gran, e enaxí de les altres causes qui en ^ entenció se

convertexen. Es enquara mal per so que be sia, e es gran

mal per so que sia gran be, emperò be no es per so que

sia mal; es coltell per tallar, e son dens per menjar, e son

huls per veser, e la vesibilitat de les causes per la intelli-

gibilitat; es ymaginació per conservar les espècies que

1 enteniment frau de les causes sensibles; e enaxí de les

altres causes semblans a aquestes, estans^les segones en-

tencions per so que sien les primeres.

Per aquesta regla à hom' conexensa a regla r la res-

ponció sotz la forma de la qüestió, ensercan les formes e

les fins qui en los termens de la qüestió son enplegades,^

mesclant los uns comensamens en los altres, conservan

concordansa en aquell mesclament de formes e de fins, les

quals formes e fins significades avem en so que delies dit

avem en esta regla e en les difBnicions e esplanacions dels

i. B, com.— 1. CM, ítem sicut.— 3, B, per so enseguescha : CM,
ut sequatur.— 4. B, salta ai mot bona.— 5. B, manca en : CM, in siroili.

— 6. ti, e estan : CM. et.—7. B, ho ha,— 8. B, eraplegats.
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comensamens, axí com qui demana: Per que sofer Deus

que sia mal, com sia asò que ell sia gran be?, e està la

responció: Per so que sia gran be conegut; e en axí de les

altres causes semblans a aquestes.

5. De ía .V.* regia qui es de f

.

AkQUESTA regla tracta de quantitat per so que 1 enteni-

ment sia reglat a mesurar los termens de la qüestió en la

conclusió; e aquest tractament es en dues maneres, so es

assaber, en quantitat simple e en quantitat composta. Ab
la simpla quantitat mesura hom e consira * les simples

quantitatz dels comensamens, e ab la quantitat composta

mesura les quantitatz compostes de lurs mesclamens ab

quantitat simpla, enaxí com la quantitat de bontat qui es

simple comensament e à simpla quantitat sotz raó de la

sua simpla substancialitat essència e natura; quantitat com-

posta es enaxí com la quantitat de bonea, quis muntiplica

en les semblanses ques vest dels altres comensamens de la

substància, estant bonea gran durable poderosa, e enaxí

dels altres; e per asò aquella muntiplicació de moltes

quantitatz es convertita en composició de moltes quanti-

tatz qui muntipliquen .j.* quantitat,* estant les unes quan-

titatz en les altres, comuna a totes les quantitatz* e a tota

la substància sotz raó de bontat; e asò metex se seguex

de granea, e dels altres comensamens de quantitat simpla

e composta, ques seguex de la quantitat simpla e composta

de bontat. Aquesta quantitat^ simple e composta qui es de

dintre la substància, es invesible, e apar en figura en les

estremitatz de la substància, ab les quals participa laer qui

I. B. considera.— i. B, es conuertida en conpusicio de moltes quan-
titats simples qui multipliquen una quantitat composta : CM, com B.

—

3. B, quantitats simples : CM, com B.—4. B. e dels altres comensamens
qui han quantitat simpla e composta, la quantitat : CM, com B.
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no es de la essència d aquella substància, axí com ab' la

substància d en Pere o den Martí; e en axí de les altres

causes semblans a aquestes.

La entenció per que aquesta regla posada avem en

esta sciencia, es per so que ab ella hom mesur les quanti-

tatz dels comensamens, afirmant o negant, en la responció

de la qüestió, en axí com qui demana si Deus* es, sotzpo-

sat que Deus sia, que hom asag si intre tanta ^ de bontat e

de granea, e dels altres comensamens, en la memotia mem-
brant, en 1 enteniment ententent, en la volentat volent, com

fa si hom nega Deus ésser. On, feta aquesta temptació, « re-

quer lart que hom fassa la conclusió sotz forma de major

quantitat, muntiplicada en los poders de 1 ànima, de les

semblances dels comensamens, enfora^ la semblansa de con-

trarietat e de menoritat, qui ab privació an concordansa.

6. Ve la .vjJ^ regla qui es de Q.

/Aquesta regla es de qualitat per so que lenteniment sia

reglat a ensercar veritat de les causes segons lurs quali-

tatz. Aquest ensercament cove ésser en dues maneres, so

es assaber, en qualitatz propries e en qualitatz apropria-

des: en qualitatz propries, en axí com calor qui es propria

qualitat del foc, e humiditat de laer, e fredor de laygua,

e secor de la terra, e per so car cascú dels helemens à sa

propria qualitat, son destins^los uns dels altres substancial-

ment essencial e natural; e assò meíex de lurs partz pro-

pries, en axí que la bonea'del foc no es la bonea de laer, ni

la bonea de laer no es la bonea de laygua, ^e en axí de les

altres; qualitatz apropriades son com les unes substàncies

aproprien a les altres lurs propries qualitatz, en axí com lo

I. B, en.— 2. B. quedeu.— 3. B, asaig sí entre tanta (CM, plus).

—

4. B, fet aquest asagament o qüestió.— 5. B, acceptat : CM, exceptis.

—

6. B, distinchs usual— j. B, que bonea.— 8. B, no es bonea de la ayga.
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foc qui apropria sa calor ' a laer per so que sia calt, e laer

a laygua sa humiditat per so que sia humida, e laygua sa

fredor a ia terra per so que sia freda, e la terra sa secor

al foc per so que sia sec. D on, per raó dassò passen les

unes partz a les altres substancialment e acsidental, per so

ques fassa la composició de totes aquelles substàncies e

accidens, * e que la substància sia composta e montiplicada

de totes les partz substancialment e accidental, remanent

en aquella cascú dels elemens simples ^sotz raó de sa

propria calitat, e compost sotz raó de les qualitatz apro-

priades; e per asò roman la substància simpla sotz raó de

individuació e de unitat de nombre, enaxí com la substàn-

cia d en Martí, qui es .j.* tan solament; c aquesta simplis-

citat d unitat es substentada en la simplicitat de les partz

simples, enaxí com es sustentada la sua composició en la

composició de les partz qui son conpostes per apropriades

qualitatz. Apropria lo foc sa calor a laer sustentada en sí

metex, e assò metex fa de sa bontat granea duració els

altres; e per asò entre en ell substancialment e accidental.

Aquella calor quel foc apropria a laer es, segons compa-

ració del foc e de laer, qualitat activa e passiva: activa es

en quant lo foc es calefactiu, passiva es en quant laer

es calefactible, cor la sua calefactabilitat es sotz raó de

la igniíicabilitat delí; e aquella calor que laer met en lay-

gua es, segons comparació de laer, qualitat activa, e segons

comparació de laygua, passiva, e assò es per raó de la

gran concordansa qui es enfrc laer el foc, e la gran con-

trarietat qui es cnfrei foc e laygua, apropriant lo foc sa

propria calor a laer per so que laer aja proprietat d es-

calfar laygua e que laygua aja dues passions sotz calor

activa, e la calor de laygua no sosté lo foc que sia activa

qualitat de laygua en escalfar les causes qui en laygua

calda son escalfades; e per so laygua no escalfa la terra,

I. B, qui [h]a sa propria calor.— 2. A, [e accidens] al marge.— 3.

CM, quoliber elementorum remanente (B, romanent) simpiici.



346 Ramon Lull

quar es contra 1 foc, el foc contra laygua, e la sua qualitat

es qualitat passiva delia' apropriada per so que sia laygua

mijà per lo qual la terra sia escalfada e humificada. E asò

metex que dit avem del foc e de laygua, se seguex de

laer e de la terra e de totes les partz de la substància.

Ab aquesta regla es reglat lentenin^ent densercar les

quaiitatz de les coses naturals, §egons so que de qualitat*

dit avem, en les substàncies e en les partz d aquelles, mes-

clan los uns comensamens e regles en^ los altres, en lo

qual mesclament cascuna de les partz se mostra qual es

vestida de qualitat propria e de qualitat apropriada, se-

gons lo qual vestiment e hàbit deu ésser fet lo judisci de

les coses en la responció de la qüestió.

7. De la .vij.* regia qui es deh.

y^QUESTA regla es de* temporalitat, la qual signifïcam per

la regla de C. e de d. e de k. Quatre son les maneres

segons les quals ensercam de temps: primera es en quant

demanam què es temps, segona es de que es temps, tersa

es còm està temps en los comensamens els comensamens*

en ell, quarta es ab que està temps. Aquestes .iiij.* mane-

res son significades per les regles que dites avem. Es

temps .j.* part simpla de la substància del mon, en la qual^

està la substància ab totes ses partz mogudes en temps,

senes lo qual no poria ésser moviment de les coses, sus-

tentat aquell moviment en les coses quis mouen d un loc

en altre, 7 c sotz forma de generació e de corropció, en

aquell moviment apar la figura de temps, e per aquella

figura ateny 1 enteniment la forma e la sua equiditat. * La

segona manera es significada en lo mesclament dels co-

I. A, de la : B. a ella : CM. sibi.— a. B, qualitats.— 3. B. ab.— 4. B,

manca de.— 5. B, e coroensaments.—6. C, in quo : M, cum quo.—7.

CM, ad alium vel in alio.— 8. B, quiditat.
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hiensamens en so que en temps es de sí metex e en altre,

so es en comensament, • en lo qual temps es* creat e co-

mensat, enaxí com comensament qui en temps es creat e

temporifícat; e per asò es temps de comensament e co-

mensament de temps, enaxí com bonea es de granea e

granea es de bonea, c enaxí dels altres comensamens.

Tersa manera es de asituació, so es assaber, com està

temps en los comensamens els^ comensamens en ell. Està

temps enaxí en bontat com bontat en granea, so es assa-

ber, que enaxí com granea es bona sotz raó de bontat, en

axí temps està en bonea ^ sotz raó de bontat; e asò se con-

vertex, estant bonea en temps sotz raó delí: d on se seguex

que bonea està en sussecció de moviment de nit e de dia é

de ores e de momens, sustentat aquell moviment en temps

present, la figura del qual apar en les coses trespassades

e esdevenidores. Quarta manera es de abituació, ^ab la qual

son significades les coses ab que temps està so que es e

ab que està en les partz de la substància e en lo moviment

defora la substància, axí com temps qui està ab ses partz

essencials, so es assaber, temporificatiu e temporificable e

temporificar, e ab bonea en quant es bo, e ab granea^ en

quant es gran, e enaxí dels altres.

Aquesta regla enaxí considerada regla lumà enteni-

ment' com fassa lo judissi de les coses sotz raó de temps,

enaxí com qui demana, per que Deus no creà lo mon
enans. Vol la art que hom respona segons les condicions

dels comensamens e de les regles d esta sciensia, so es

assaber, que hom remembre e entena aquelles enans que

fassa la responció,^ segons que aura en àbit esta siencia,

quar si hom faya la responció erïans^que ab làbit usàs

I. B. aço (CM, in hoc) que temps es (A, quen teses) de si matex e

(A, manca c) es daltre, ço es de comensament : CM, com B.— s. B, e.

—

3. B, e ells.— 4. B, en bonea be : CM, in bonitate bonum.—5. B, es ha-

bituació (A, abitacio).—6. A, e es gran.—7, B, es regla e lum al enteni-

ment.— 8. CM, ea quae facient ad responsionera factae quaestionis.—

9. B, ans.
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d esta sciensia, nos poria ajudar de la vertut de làbit d esta

sciencía ni seguiria la íï dels comensamens. Vol, doncs,

'

esta art que enans sia considerada la tehòrica d esta scien-

cia, que sia la pràtica, axí com en la regla de d. en qui es

significat que enans quel mon fos, no era altra cosa* mas

Deus tan solament; per que aquell enans qui es posat ' en

la qüestió damunt dita, no es res segons reyalitat, mas

que es semblansa que 1 enteniment pren de les coses sotz

raó de temps, les quals son les unes enans que les altres;

car si aquell enans qui es posat en la qüestió, fos cosa

reyal, fóra temps enans quel mon fos creat, e aquell

temps fóra eternal e no agra sobjet en qui fos sustentat,

so es assaber, les partz de la substància del mon, les quals

son bonea granea e les altres, e fóra perduda la difBnició

de comensament c* de les altres partz de la substància.

8. De la .viijJ^ regla qui es de i.

.r\QUESTA regla es tractada eníjü).* maneres, c puria

ésser tractada en plus, mas nos liuram esta sciencia com pus

abreujadament podem. Aquestes .iiij. maneres significam

en .iíj. letres, les quals son c. d. k., a significar .iiij.* re-

gles per les quals ajam conexensa de loc^e de les coses

demanades sotz raó de loqualitat. ' Enaxí com la regla de

C. qui significa la quiditat de loc,^so es assaber, que loc

es .j.' part de la substància del mon, en lo qual son totes

les partz de la substància e ell es difús e estès per

totes aquelles partz, e per la sua natura e vertut pot ésser

en sí metcx so que es e pot ésser en les altres partz de la

substància, donant a aquelles 9 sa semblansa per so que

pusca ésser en elles essencialment, e elles en ell atretal, e

I. B, donques.— 2. B, que mon fos no ere neguna cosa.—3. B, pas-

sat.— 4. B. manca e. — 5. A, manca en.-^6. B, del Joch, — 7. AB, la qua-

litat.— 8. B. la equiditat del loch.— 9. B, aquells.
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que les unes partz pusquen ésser en les altres, e la subs-

tància del mon en sí metexa e en ses partz, e les partz en

ella e en sí metexes. ' La segona manera significa com loc

es* de sí metex e los uns locs son d altres, enaxí com

loc' qui es de sí metex simplament c no daltre; e quar es

comensal e creat, es de comensament* per so que comen-

sament aja loc en qui pusca ésser sustentat. Asò metex se

seguex de bonea qui es loc de granea per so que granea

pusca aver loc en qui sia bona, ^ e enaxí dels altres comen-

samens de la substància, en los quals los uns locs son dels

altres, axí com color e visibilitat qui son locs de veer,*e

ymaginació qui es loc de ymaginar. Aquestz locs, 'los quals

son los uns dels altres, son particulars, estans^dejús lo loc

universal en lo qual son invesibles per so quar ell nos pot

vecr; enperò aparen en ell e relúen per so com son locs

dentelligibilitat e d entendre en la ymaginació, en la qual

son ymaginables per so com lo loc universal tramet sa

semblansa, e les semblanses de ses partz, 9 fora la substàn-

cia, la qual semblansa es sensible fíguralment, axí com lo

vi qui es en loc estant en lo vas en que es,'°e la calor del

pebre qui es loc" de sabor e de la substància del pebre.

La tersa manera de loc es segons la .ix.* regla, en la qual

es manifestat com son les unes coses en les altres, signifi-

cant '* aquella regla les maneres de les coses, axí com bo-

nificatiu qui à manera d ésser bonifícable'^per so que sia

bonificar en bonificatiu e en bonificable, e enaxí com
bontat qui à manera com sia en granea per so que ella sia

gran en sí metexa sotz raó de gran bonificatiu bonificable

bonificar. '«Quarta manera es de abituació, '^a significaries

1. B, matexa.— 2. CM, de quo est locus. Locus est.— 3. B, dels al-

tres e enaxi com lo loch.

—

4. B. e car es comensament e creat es de son
comensaraent.— 5. B, bonea.— 6. B, loch de ueser.— 7. B manca locs.

—

8. A, estan : B, estants.— 9. B> les parts.— 10. B, lo ui qui loch estant

en lo uas (C, quod est in vase) en qui (manca es)-— 11. B, en lo loch :

CM, in loco — la. B. significat.— 13. CM, in bonificabili.— 14. A, cal-

deró.— 15. A, abitacio.
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coses, ab lo qual ' loc està so que es. Està loc ab ses

essencials partz, so es assaber. loquiíícatiu loquificable

loquificar, e està ab bontat'per so que bontat sia loc a

granea com sia bona, e granea com sia loc ab bonea con

sia gran, e enaxí del vi com pusca ésser contengut en

1 ampolla e que 1 ampolla aja contengut per so que no sia

loc a vacuytat;^e enaxí de les altres coses ab les quals

loc* està so que es en sí metex e en elles, e elles en sí

metexes e en ell c< ab sí metexes e ab ell.

Tractada esta regla segons que dit avem, es^lumà

enteniment reglat e abituat a respondre e a fer judissi de

les coses sotz raó de loc; e per asò vol lo senyor d esta

art quen lo judissi de les coses hom tracta de loc segons

que dit avem en los locs daquesta sciencia, los quals

son figures, diffínicions, regles, taula e qüestions, axí com

qui demana: on era Deus ans quel mon fos?, vol com re-

corre 7 als locs d esta art que ditz avem, e que segons

aquells^ fassa la responció, axí com la regla de G. qui

significa que Deus era en sí metex, c la diffinició' de

comensament mesclada ab aquesta regla de loc e ab la'^'dif-

finició de granea, significa que Deus no era en loc ans

quel mon fos, mas que era en sí metex tan solament.

9. De la Àx,^ regla qui esdeW>

Jr\^ aquesta regla es reglat 1 enteniment a enscrcar les

maneres de les coses, e es departida" en dues partz.

La primera part es departida en .iiij.* partz. La pri-

mera part'* ensenya la manera segons la qual son partz de

la substància, axí com bonea qui es .j.^ part, e granea

I. CM, cum qujbus,—a. B, en bondat.— 3. B, loch euacuat.—4. B,

manca Joc.—5. A, manca e.— 6. B, en.—7. B, uol hom recórrer.— 8. B,

dita ... aquellas.— 9. C, et diffinJtione : M, et ad diffinitionem (depen-

dent de recurrat).— 10. B, omet la.— Ji. B, partida.— 12. B, emet part.
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altra, e cascuna à manera ' d ésser part per raó de diffe-

rencia qui està enfre bonea e granea, endcstincs bonifi-

catiu bonifícable bonificar, e grans per granea,*qui son

partz essencials de la bonea; e asò metex se seguex de

granea * e dels altres comensamens. La segona part mos-

tra la manera segons la qual les unes partz son en les

altres, enaxí com bonea qui es en granea e en duració en

quant es gran e durable,* c asò se convertex.* La tersa

part mostra la manera segons la qual està la substància en

ses partz ^ e les partz en ella, axí com bonea qui estant 7

en granea, en duració, e en les altres partz' de la substàn-

cia e les partz en ella, à' manera de montiplicar sí metexa

en les altres partz e les altres partz an manera de monti-

plicar sí metexes en bonea, e d aquesta montiplicacíó es

montiplicada la substància, la qual à manera destar en ses

partz segons la manera que an les partz destar en ella.'"

Quarta part es de la manera que la substància à a mon-

tiplicar sa semblansa e la semblansa"de ses partz en

les coses de fores, axí com la substància del home qui es

segons'* sa bontat à manera a fer bones obres, e segons

sa granea a fer grans coses, c segons que es compost de

potencia elemental vejetable'^e sensual c ymaginativa e

racional, à manera dentcndre les causes entelligibles, de

ymaginar les causes ymaginables, e de sentir les coses

sencibles, e de vejetar les coses vejetables en sí metex e

en cngenrar altre home; c asò metex de la potencia ele-

mental, per raó de la qual à manera de sentir calor e

fredor, fam e set, c dengenrar altre home. A enquara

I. B, matèria.— 2. BCM, manca c grans per granea.— 3. B, E aço

matcx se seguex de granea en magnificatiu niagnificable magnificar qui

son parts essencials de granea : CM, idem sequitur de magnitudine in-

distinctis magnificativo magnificabili et magnificaré, quae sunt partes

essentiales magnitudinis, et sic ...—4. B, qui es gran en duració en
quant es gran durable.—5 A. catderó.— 6. B, en la sustancia en les

parts.—7. CM, quae existit.— 8. CM, et ceteris principiis.— 9. B. e ha :

CM, et habet.— 10. A, catderó.— 1 i.B, manca e la semblansa.— ij. CM,
quae secundum.— 13. B, elementatiua uegetatiua.
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manera a usar de les coses deforcs artificialment, segons

les maneres dedins la substància, axí com la volentat qui

desira que lome sia vcrtuós en manera de parlar' vendre c

comprar, e en axí de les altres coses semblans a aquestes.

La segona part es departida en .v. partz, en les quals

demostra la manera que hom deu tenir en esta sciencia, a

ensercar veritat de les coses. La primera està en les dues

figures en les quals deu* elegir les formes de la responció,

axí com qui demana si la bonea de Deu es gran, deu hom
elegir bonea granea en la responsió. Enquara, per so cor

delies demana la qüestió, vol enquara esta^art que hom
enserc )os termens qui en la qüestió son enplegatz, axí

com demanar si la bonea de Deu es gran en duració o en

poder o en concordansa o en unitat o en justicía, e en axí ^

de les altres coses semblans a aquestes, e que hom fassa

lo judissi segons les diffínicions e les regles significades

per aquelles letres qui son en les figures. «Segona part es

que hom recorre a la tersa figura e que hom eleja los

termens en aquella, los quals se covenen a la responció,

axí com la cambra de b. C. qui significa, segons la qües-

tió damunt dita, que hom enserc si la bonea de Deu es

gran segons diferencia e segons concordansa, e segons la

primera qüestió e la primera regla, e la segona qüestió e

la segona regla; e asò metex se seguex de les altres cam-

bres. < La tersa part significa que hom recorre a la quarta

figura e que hom^prenga la manera dels significatz de les

letres, axí com qui demana si la bonea de Deu es gran; e

quar en aquella demanda es emplegada eternitat, so es

assaber, si la bonea de Deu es gran en duració, vol la art

que hom eleja la cambra de b. C. d. e que reeba los

significatz de les letres, segons los quals hom à manera a

ensercar si la bonea de Deu es gran en eternitat en dife-

rencia concordansa sens contrarietat e si es gran segons la

I. B. de parlar e dentendre : CM, com B.—'ï. B. deu hom.— 3. B,

delís ... en esta.—4. B, o en axi.— 5. A, calderó.— 6. B, e hom.
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primera segona e tersa regla e qüestió. ' La quarta part

tramet hom a la taula en la qual hom eleja les cambres

quis covenen a la responció, axí com si es' demanat si la

unitat de Deu es gran; e quar en aquella demanda son

enplegades' bonea e eternitat, deu hom fer la responció

segons so que significa la cambra de b. C. d. e la cam-

bra de b. C. t. b. e la cambra de b. C. t. C, e enaxí

per orde tro a la cambra de t. b. C. d. La quinta-* part

es que hom tengua la manera la qual se té en la quinta

distincció, axí com qui demana si la unitat de Deu es

gran, que hom respona segons la manera general quis té

en la qüestió hon se demana sil mon es creat de nou, e

que d aquell test traga^la responció, aplicant .j.* qüestió

general a altra, e .j.* regla general a altra, c asò afirmant

o negant, en tal manera que no sia^ contra lo proses de la

quinta distincció.

10. De la .X.* regla qui es de k.

^Aquesta regla demostra los estrumens qui son en les

coses naturals e artificials, e es departida'en dues partz.

'La primera part es departida en .iiij. partz. Es la pri-

mera part enaxí com bonea qui es ab sa propria' proprietat

essencial, so es assaber, propri bonificatiu bonificable bo-

nificar. Segona es axí com bonea qui es ab proprietatz

apropriada, '° so es assaber, ab granea duració poder e los

altres, quar sens aquestes ésser no poria ni estar "en la

substància, quar no àuria en qui fos sustentada. Tersa part

es axí com la substància qui es ab ses partz substancials e

I. A, caldera.— ^. B, com qui es.—3. B, emplegats.

—

4. B, E la sin-

quena passim.— 5. B, es creat e que de aquell traga.— 6. B, que no sia

la conclusió : CM com B.— 7. B, salta a l'altre mot departida.— 8. A,
sense catderó.— 9. B, múrnca propria.— 10. CM, cum proprietatibus (A,

aproprietatz : B, proprietat) sibi appropriatis.— 11. B, ésser podria ne

estar manca fins a sustentada.

A»T-TAiaA-ij
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acsidentals, e ab aquelles està so que es e fa obres en sf

metexa sotz raó d aquelles. Quarta part es com la substàn-

cia fa obres ab les coses de fores segons les semblances

dedins, axí com lome qui fa, ab ses raons dedins, de

fores bones raons e grans ' e durables, per so que en sem-

blances de fores sien revelades les coses asemblades* qui

son dedins la substància; e per asò mou lome ab sa vo-

lentat sos peus, e ab sos peus mou sí metex d un loc en

altre, e ab sa mà mou la ploma, e ab la ploma la tinta, e

ab la tinta les letres, e ab les letres mou sa memòria^

a menbrar, e son enteniment a entendre, e sa volentat a

amar, e sa ymagenació e ymagenar, e sos seyns a sentir,

e sa vegitativa a vejetar, e sa elementativa a elementar.

Mou ^ encara sí metex ab lo moviment del cavall en qui

cavalca e ab lo moviment de la nau en qui està, e mou sí

metex ab vertutz a la celestial glòria e ab visis a la infer-

nal pena, e enaxí de les altres coses semblans a aquestes.'

La segona part es departida en .v. partz ab les quals

hom à conexensa d esta sciencia. La primera es la cone-

xensa com à delia ab les figures, reebent lurs signifícatz e

mesclant los comensamens d esta sciensia los uns ab los

altres. Segona part es la conexensa que hom à, de les co-

ses demanades, ab les difíinicions dels comensamens e ab

lurs esplanacions,^ afirmant e negant, afirmant aquelles co-

ses qui ab les difíinicions se covenen, e negant los incove-

niens e les contrarietatz d aquelles. La tersa part està en

lo mesclament de les regles les unes en les altres e lo

comensament ab lo qual "> hom à conexensa de les coses

demanades, conservant cascuna regla sí metexa segons so

que delia es dit. Quarta part estafen la taula ab la qual

1. B, bones obres e rahons grans.— 2. B, asemblandcs.— 3. B, la tinta

ab tinta les letres e ab les letres sa memòria.—4. B, e mou.— 5. B, man-

ca a aquestes.—6, B, repeteix dels comensaments.— 7. B, en les altres

delies o dels comensaments ab lo quall mesclament : CM, ad invicem et

etiam principiorum cum ipsis, cum qua mixtione scilicet regularum et

principiorum ad invicem.— 8. B, es : CM, consistit.
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hom conex les coses demanades siguent lo proses d aque-

lles. Quinta part està en les .x. qüestions generals' apli-

cades a la creació del mon, ab les quals e en les quals

hom à conexensa de les causes desirades* assaber. Està

enquara esta sciencta ab los significatz de les cambres de

les qüestions.

f[ Molt son útils aquestes regles assaber, quar grans'

son los significatz que porten cascuna per sí e en lo mes-

clament la .j. de laltre;<quar ab elles à hom manera de

atrobar veritat de les coses, e la bonea e la granea els

altres comensamens d aquelles, axí com per la regla de

b. C. de d. e de e. e de f. g. h. i. k. que< en lo lur

mesclament, e en cascuna per sí, apar plus de bonea en

la substància substancialment que accidental, per so que

la substància aja pus nobles e majors edificis.

3!r

1. B, en les qüestions qui son .x. generals.— 3. B, desiderades.

—

3. B, gran.—4. B, la una de la altre : CM, alterius cum altera.— 5. B,

e axi cora per regla de b. c. d. e. f. g. h. i. k. que (CM quia : A, man-
ca que).



De la Mij," distincció

QUESTA taula 'es departida en .Ixxx.iiij.* partz e

es dirivada de la quarta figura. E quascuna part

^^3h es departida en .xx. cambres, axí com la primera

part, qui es de b. C. d., qui es departida en .xx. partz,

de la qual diriven les altres cambres, so es assaber, la

cambra de b. C. t. b. c la cambra de b. C. t. C, c en

axí per orde tro a la cambra de t. b, C. d,; segona part

es de la cambra de b. C. e., e en axí per orde entro a la

cambra de h. i. k.

2. Significa la t. en esta taula que les letres qui son

après delí* son dels termens de la segona figura, c les

letres qui son denant, son de la primera; e per aquesta

significació à hom manera de notar abreujadament les

raons de les coses.

3. La entenció per que aquesta taula es en esta art

es per so que sia universal a ensercar^e atrobar les coses

particulars demanades; quar cascuna de les sues partz es

universal en lo qual son significades les figures, diffinicions.

I. Ta referència a la Taula genera], (jue dóna nom a tota l'obra, i ocu-

pa, en aquesta edició, tes pàgines 358-379. En realitat la Taula hauria
d'anar a seguit de la rúbrica d'aquesta quarta distinció; però per exigèn-

eias tipogràfiques l'hem haguda de fer córrer, posant primer l'explicació de

la mateixa, que l'autor i el rigor lògic posarien al darrera.— ï. B, de ella.

— 3. H, acitar?
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regles e qüestions, e en cascuna d aquelles partz pot hom
montiplicar .xx. raons a soure' .j.* metexa qüestió, segons

les diffinicions dels comensamens; quar cascuna cambra

porta sa responció segons les diffínicions; e asò metex fa

segons les regles mesclades ab los comensamens. Pot hom
enquara en cascuna de les partz* montiplicar .xx. maneres

de qüestions fetes segons los mesclamens dels comensa-

mens e de les regles.

4. En cascuna de les partz de la taula son signifícatz

los locs en los quals deu hom ensercar les responcions, axí

com en la^part de b. C. d., on son signiíicatz .xij. locs,

segons que dit avem en la quarta figura.

5. De cascuna cambra pot hom parlar segons so que

signifiquen les sues letrcs,*axí com de la cambra de

b. C. d., de* qui pot hom dir: granea magnifica bonea

c duració, e enaxí com dc^la cambra de b, C. t. b. de

qui pot hom dir que differencia illumina bonea granea, e

ax! de les altres cambres.

6. De cascuna cambra pot' hom trer universal e par-

ticular afermativa, e universal e particular negativa, axí

com de la cambra de b. C. d.:

|[ Tot be gran es amable en duració. Ncgú mal gran

es amable en duració.

|[ Alcuna bonea es granea e eternitat. No totes con-

trarietatz son poques en bonea.

I. B, € solrc.— 2, B, cncare cascuna daquelles parts.— 5. B, com la.—4. CM, afegeixen : scilicet sermocinaliter et syDogistice, sermocinali-

tcr quidem.— 5. B, manca de.— 6. M, bonitas bonificat magnitudinem et

durationcm, et sic de.— 7. CM, Syllogistice vero sicut in camera de
b. c. d. de qua potest.
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c. t. c. f.

c. t. c. g.

c. t. f. g.

f. g. t. c.

f. g. t. f.

f. g. t. g.

f . t. c. f

.

f. t. c. g.

f. t. f. g.

g. t. c. f.

g. t. c. g.

g. t. f. g.

t. c. f. g.
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c. f. h.

c. f. t. c.

c. f. t. f.

c. f. t. h.

c. h. t. c.

c, h. t. f.

c. h. t. h.

c. t. c. f.

c. t. c. h.

c. t. f. h.

f. h. t. c.

f. h. t. f.

f. h. t. h.

f. t. c. f.

f. t. c. h.

f. t. f. h.

h. t. c. f.

h. t. c. h.

h. t. f. h.

t. c. f. h.

C. f. I.

c. f. t. c.

c. f. t. f.

c. f. t. i.

c. i. t. c.

c. I. t. f.

c. i. t. i.

c. t. c. f.

c. t. c. i.

c. t. f. i.

f. i. t. c.

f. i. t. f.

f. i. t. í.

f. t. c. f.

f. t. c. I.

f. t. f. i.

1. 1. c. f.

i. t. c. í.

i. t. f. i.

t. c. f. I.

c. f. k.

c. f. t. c.

c. f. t. f.

c. f. t. k.

c. k. t. c.

c. k. t. f.

c. k. t. k.

c. t. c. f.

c. t. c. k.

c. t. f. k.

f. k. t. c.

f . k. t. f

.

f. k. t. k.

f. t. c. f

.

f. t. c. k.

f. t. f . k.

k. t. c. f.

k. t. c. k.

k. t. f . k.

t. c. f. k.

c. g. h.

c. g. t. c.

c. g. t. g.

c. g. t. h.

c. h. t. c.

c. h. t. g.

c. h. t. h.

c. t. c. g.

c. t. c. h.

c. t. g. h.

g. h. t. c.

g. h.t. g.

g. h.t. h.

g.t. c. g.

g. t. c. h.

g. t. g. íi.

h. t. c. g.

h. t. c. h.

h. t. g. h.

t. c. g. h.
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c. g. i. c. g. k. c. h. i. c. h. k.

c. g. t. c. c. g. t. c. c. h. t. c. c. h. t. c.

c. g. t. g. c. g. t. g. c. h. t. h. c. h. t. h.

c. g. t. i. c. g. t. k^ c. h. t. i. c. h. t. i.

c. 1. 1. c. c. k. t. c. c. i. t. c. c. k. t. c.

c. i. t. g. c. k. t. g. c. i. t. h. c. k. t. h.

c. 1. 1. í. c. k. t. k. c. 1. 1. i. c. k. t. k.

c. t. c. g. c. t. c. g. c. t. c. h. c. t. c. h.

c. t. c. í. c. t. c. k. c. t, c. i. c. t, c. k.

c. t. g. i. c. t. g. k. c. t. h. i. c. t. h. k.

g. i. t. c. g. k. t. c. h. í. t. c. h. k. t. c.

g. i.t. g. g. k. t. g. h. 1. 1. h. h. k. t. h.

g. i.t. i. g. k. t. k. h. 1. 1. I. h. k.t. k.

g.t. c. g. g. t. c. g. h. t. c. h. h. t. c. h.

g. t. c. i. g. t. c. k. h. t. c. i. h. t. c. k.

g.t. g. I. g. t. g. k. h. t. h. f. h. t. h. k.

1. 1. c. g. k. t c. g. f. t. c. h. k. t. c. h.

i. t. c. I. k. t. c. k. 1. 1. c. i. k. t. c. k.

i. t. g. i. k. t. g. k. i. t. h. i. k. t. h. k.

t. c. g. i. t. e. g. k. t. e. h. i. t. c. h. k.
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c. i. k.

c. \. t. c.

c. í. t. i.

c. i. t. k.

c. K. t. c.

c. k. t. I.

c. k. t. k.

c. t. c. I.

c. t. c. k.

c. t. i. k.

I. k. t. c.

I. k. t. i.

i. k. t. k.

1. 1. c. I.

1. 1. c. k.

i.t. I. k.

k. t. c. I.

k. t. c. k.

k. t. i. k.

t. c. I. k.

d. e. f.

d. e. t. d.

d. e. t. e.

d. e. t. f.

d. f. t. d.

d. f. t. e.

d. f. t. f.

d. t. d. e.

d. t. d. f.

d. t. e. f.

e. f. t. d.

e. f. t. e.

e. f. t. f.

e. t. d. e.

e. t. d. f.

e. t. e. f.

f. t. d. e.

f. t. d. f.

f. t. e. f.

t. d. e. f.

d. e. g.

d. e. t. d.

d. e. t. e.

d. e. t. g.

d. g.t. d.

d. g. t. e.

d. g.t. g.

d.t. d. e.

d.t. d. g.

d.t. e. g.

e. g. t. d.

e. g. t. e.

e. g. t. g.

e. t. d. e.

e. t. d. g.

e. t. e. g.

g. t. d. e.

g.t. d. g.

g. t. e. g.

t. d. e. g.

d. e. h.

d. e. t. d.

d. e. t. e.

d.e.t. h.

d. h. t. d.

d. h. t. e.

d. h. t. h.

d.t. d. e.

d.t. d. h.

d. t. e. h.

e. h. t. d.

e. h. t. e.

e. h. t. h.

e. t. d. e.

e. t. d. h.

e. t. e. h.

h. t. d. e.

h.t. d. h.

h.t. e. h.

t. d. e. h.
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d. e. i.

d. e. t. d.

d. e. t. e.

d. e. t. i.

d. i.t. d.

d. i.t. e.

d. i.t. i.

d. t. d. e.

d.t. d. j.

d. t. e. i.

e. i.t. d.

e. i. t. e.

e. i. t. i.

e. t. d. e.

e. t. d. i.

e. t. e. i.

i. t. d. e.

i.t. d. i.

i. t. e. i.

t. d. e. i.

d. e. k.

d. e. t. d.

d. e. t. e.

d. e. t. k.

d. K. t. d.

d. k. t. e.

d. k. t. k.

d. t. d. e.

d. t. d. k.

d. t. e. k.

e. k. t. d.

e. k. t. e.

e. k. t. k.

e. t. d. e.

e. t. d. k.

e. t. e. k.

k. t. d. e.

k. t. d. k.

k. t. e. k.

t. d. e. k.

d. f. g.

d. f. t. d.

d. f. t. f.

d. f. t. g.

d. g. t. d.

d. g. t. f.

d. g. t. g.

d. t. d. f.

d.t. d. g.

d. t. f. g.

f. g.t. d.

f. g. t. f.

f. g. t. g.

f. t. d. f.

f. t. d. g.

f. t. f. g.

g. t. d. f.

g. t. d. g.

g. t. f. g.

t. d. f. g.

d. f. h.

d. f. t. d.

d. f. t. f.

d. f. t. h.

d. h.t. d.

d. h. t. f.

d. h.t. h.

d. t. d. f.

d.t. d. h.

d. t. f. h.

f. h. t. d.

f. h. t. f.

f. h. t. h.

f. t. d. f.

f. t. d. h.

f. t. f. h.

h.t. d. f.

h.t. d. h.

h. t. f. h.

t. d. f. h.
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d. f. I.

d. f. t. d.

d. f. t. f.

d. f. 1. 1.

d. i. t. d,

d. i t. f.

d. i.t. i,

d. t. d. f.

d. t. d. i.

d. t. f. í.

f. i. t. d.

f. 1. 1. f.

f. I. t. I.

f. t d. f.

f. t. d. 1.

f. t. f, i.

f. t. d. f.

i.t. d. i.

1. 1. f. I.

t d. f. i.

d. f. k.

d. f. t. d.

d. f. t. f.

d.f. t. k.

d. k. t. d.

d. k. t. f.

d. k. t. k.

d. t. d. f.

d. t. d. k.

d. t. f. k.

f. k. t. d.

f. k. t. f.

f. k. t. k.

f. t. d. f,

f. t. d. k.

f. t. f . k.

k. t. d.f.

k. t. d. k.

k. t. f. k.

t. d. f. k.

$9

d. g. h.

d. g.t. d.

d. g. t. g.

d. g. t,h.

d. h.t. d.

d. h.t. g.

d. h.t. h.

d.t. d. g.

d. t. d. h.

d.t. g. h.

g. h.t. d.

g. h. t. g.

g. h.t. h.

g. t. d. g.

g.t. d. h.

g. t. g. h.

h. t. d. g.

h.t. d. h.

h.t. g. h.

t. d. g. h.

éo

d. g. i.

d. g.t. d.

d. g. t. g.

d. g.t. I.

d. i.t. d.

d. i. t. g.

d. i.t. i.

d. t. d. g.

d.t. d. i.

d. t. g. i.

g. i.t. d.

g. i.t. g.

g. i.t. i.

g.t. d.g.

g. t. d. i.

g. t. g. i.

i.t. d.g.

i.t. d. i.

i. t. g. i.

t. d. g. i.
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d. g. k.

d. g.t. d.

d. g.t. g.

d. g.t. k.

d. k. t. d.

d. k. t. g.

d. k. t. k.

d.t. d. g.

d.t. d. k.

d.t. g. k.

g. k. t. d.

g. k. t. g.

g. k. t. k.

g.t. d. g.

g. t. d. k.

g.t. g. k.

k. t. d. g.

k. t. d. k.

k. t. g. k.

t. d. g. k.

d. h. i.

d. h.t. d.

d. h.t. h.

d. h. t. I.

d. i. t. d.

d. i. t. h.

d. i. t. i.

d.t. d. h.

d.t. d. i.

d.t. h. i.

h. 1. 1. d.

h. 1. 1. h.

h. i.t. i.

h. t. d. h.

h.t. d. i.

h.t. h. I.

i.t. d. h.

i.t. d. i.

i.t. h. i.

t. d. h. i.

d. h. k.

d. h.t. d.

d. h.t. h.

d. h. t. k.

d. k.t. d.

d. k. t. h.

d. k. t. k.

d. t. d. h.

d. t. d. k.

d. t. h. k.

h. k. t. d.

h. k. t. h.

h. k. t. k.

h. t. d. h.

h. t. d. k.

h. t. h. k.

k. t. d. h.

k. t. d. k.

k. t. h. k.

t. d. h. k.

d. i. k.

d. i.t. d.

d. i.t. i.

d. i.t. k.

d. k. t. d.

d. k. t. i.

d. k. t. k.

d. t. d. I.

d.t. d. k.

d. t. i. k.

i. k.t. d.

i. k. t. i.

i. k. t. k.

i.t. d. i.

i. t. d. k.

i. t. i. k.

k.t. d. i.

k. t. d. k.

k. t. i. k.

t. d. i. k.
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e. f. g.

e. f. t. e.

e. f. t. f

.

e. f. t. g.

e. g. t. e.

e. g. t. f.

e. g. t. g.

e. t. e. f.

e. t. e. g.

e. t. f. g.

f. g. t. e.

f. g.t.f.

f. g. t. g.

f. t. e. f.

f. t. e. g.

f. t. f. g.

g. t. e. f.

g. t. e. g.

g. t. f. g.

t. e. f. g.

e. f. h.

e. f. t. e.

e. f . t. f

.

e. f. t. h.

e. h. t. e.

e. h. t. f.

e. h. t. h.

e. t. e. f

.

e. t. e. h.

e. t. f. h.

f. h. t. e.

f. h. t. f.

f. h. t. h.

f. t. e. f

.

f. t. e. h.

f. t. f. h.

h. t. e. f,

h.t. e. h.

h. t. f. h.

t. e. f. h.

e. f. I.

e. f. t. e.

9. f. t. f

.

e. f. t. I.

e. i. t. e.

e. 1. 1. f.

e. i. t. i.

e. t. e. f.

e. t. e. i.

e. t. f. I.

f. i. t. e.

f. i. t. f.

f. i. t. i.

f. t. e. f.

f. t. e. i.

f. t. f. i.

1. 1. e. f.

i. t. e. i.

i. t. f. í.

t. e. f. I.

e. f. k.

e. f. t. e.

e. f. t. f.

e. f. t. k.

e. k. t. e.

e. k. t. f.

e. k. t. k.

e. t. e. f.

e. t. e. k.

e. t. f. k.

f

.

k. t. e.

f. k. t. f

.

f. k. t. k.

f. t. e. f.

f. t. e. k.

f. t. f . k.

k. t. e. f.

k. t. e. k,

k. t. f . k.

t. e. f. k.
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e. g. h.

e. g. t. e.

e. g. t. g.

e. g. t. h.

e. h. t. e.

e. h. t. g.

e. h. t. h.

e. t. e. g.

e. t. e. h.

e. t. g. h.

g. h. t. e.

g. h. t. g.

g. h. t. h.

g.t. e. g.

g. t. e. h.

g.t. g. h.

h. t. e. g.

h. t. e. h.

h.t. g. h.

t. e. g. h.

e. g. i.

e. g. t. e.

e. g. t. g.

e. g. t. I.

e. i. t. e.

e. i. t. g.

e. i. t. i.

e. t. e. g.

e. t. e. i.

e. t. g. i.

g. i. t. e.

g. i.t. g.

g. 1. 1. 1.

g. t. e. g.

g. t. e. i.

g.t. g. i.

I.t. e. g.

i. t. e. i.

í. t. g. I.

t. e. g. i.

e. g. k.

e. g. t. e.

e. g.t. g.

e. g. t. k.

e. k. t. e.

e. k. t. g.

e. k. t. k.

e. t. e. g.

e. t. e. k.

e. t. g. k.

g. k. t. e.

g. k. t. g.

g. k. t. k.

g.t. e. g.

g. t. e. k.

g. t. g. k.

k. t. e. g.

k. t. e. k.

k. t. g. k.

t. e. g. k.

e. h. I.

e. h. t. e.

e. h. t. h.

e. h. t. i.

e. 1. 1. e.

e. i. t. h.

e. i. t. i.

e. t. e. h.

e. t. e. i.

e. t. h. i.

h. i. t. e.

h. i.t. h.

h. j. t. i.

h. t. e. h.

h. t. e. i.

h. t. h. I.

I.t. e. h.

i. t. e. i.

L t. h. i.

t. e. h. i.
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e. h. k.

e. h. t. e.

•. h. t. h.

e. h. t. k.

e. k. t. •.

e. k. t. h.

•. k. t. k.

•. t. e. h.

e. t. e. k.

e. t. h. k.

h. k. t. e.

h. k. t h.

h. k. t. k.

h. t. e. h.

h. t. e. k.

h. t. h. k.

k. t. •. h.

k. t. e. k.

k. t. h. k.

t. e. h. k.

74

e. i. k.

•. i. t. s.

e. i. t. i.

e. i. t. k.

e. k. t. e.

e. k. t. i.

•. k. t. k.

e. t. • í.

e. t. e. k.

e. t. i. k.

i. k. t. e.

i. k. t. i.

i. k. t. k.

i. t. e. i.

i. t. e. k.

i. t. i. k.

k. t. e. i.

k. t. e. k.

k. t. i. k.

t. e. i. k.

75

f. g. h.

f. g. t. f.

f. g. t. g.

f. g. t. h.

f. h. t. f.

f. h.t.g.

f. h. t. h.

f. t. f. g.

f. t. f. h.

f. t. g. h.

g. h. t. f.

g. h. t. g.

g. h. t. h.

g. t. f. g.

g. t. f. h.

g. t. g. h.

h. t. f. g.

h. t. f. h.

h.t. g. h.

tf. g. h.

76

f. g. i.

f. g. t. f.

f. g. t g.

f. g. t. i.

f. i. t. f.

f. i. t. g.

f. I. t. I.

f. t. f. g.

f. t. f. i.

f. t. g. I.

g. 1. 1. f.

g. it. g.

g. i. t. i.

g. t. f. g.

g. t. f. i.

g.t. g. i.

i. t. f. g.

i. t. f. i.

i. t. g. i.

t. f. g. i.
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f. g. k.

f. g. t. f.

f. g. t. g.

f. g. t. k.

f. k. t. f.

f. k. t. g.

f. k. t. k.

f. t. f. g.

f . t. f. k.

f. t. g. k.

g. k. t f.

g. k. t. g.

g. k. t k.

g. t. f. g.

g. t. f. k.

g. t. g. k.

k. t. f. g.

k. t. f. k.

k. t. g. k.

t. f. g. k.

f. h. í.

f. h. t. f.

f. h. t. h.

f. h. t. I.

f. 1. 1. f.

f. i. t. h.

f. i. t. i.

f. t. f. h.

f. t. f. i.

f. t. h. i.

h. i. t. f.

h. i. t. h.

h. I.t. i.

h. t. f. h.

h. t. f. I.

h. t. h. I.

i. t. f. h.

1. 1. f. i.

i. t. h. i.

t. f . h. i.

f. h. k.

f. h. t. f.

f. h. t. h.

f. h. t. k.

f. k. t. f.

f. k. t. h.

f. k. t. k.

f. t. f. h.

f. t. f. k.

f. t. h. k.

h. k. t. f.

h. k. t. h.

h. k. t. k.

h. t. f. h.

h. t. f. k.

h. t. h. k.

k. t. f. h.

k. t. f . k.

k. t. h. k.

t. f. h. k.

f. 1. k.

f. I. t. f.

f. i. t. i.
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|[ Dit avem de lo descoriment de les letres qui son

en la taula, e significada avem la montiplicació de lurs

signifícatz artificialment, mesclant les unes letres en les

altres; e quar aquell mesclament es més general en aques-

ta distincció quen ncguna de les altres distinccions, ' per

asò es aquesta distincció més general en esta art, que ne-

gunes de les altres; per ques cove que aquesta art sia

apellada sotz lo nom daquesta distincció.

I. B, de les letres.

Nofa: Dels mss. emprats, només A posa la Taula anterior. D'antuvi
ocupava cinc fuites i dues mitjes planes, al començament i al final, escrites a
tres columnes i a vers seguit, separant les sèries de 30 cambres o fórmules,

amb calderons. Després l'escriba mateix tallà les cinc fulles i n'hi afegí deu
amb la Taula a quatre columnes de 30 fórmules cada una. com les del text.

escrites amb tinta negra y vermella, alternades, i tatxà les dues mitjes. Jl B
í C l'escriba deixà les fulles en blanc. Les de B es tallaren posteriorment

posant-hi nota qui diu: no falta nada porque estàs hojas rompidas eran
blancas.

—

"Entre A í M hi ha petites variants d'errada. Son aquestes:

Pàg. 358, col. 2, lin. 15: A, c t c e igual de la qui segueix.

36.



JJí *SíSí a^ïSí a^^í ïü a^xSS «SíïSïlí àSí aSSiSí i ,,_ ,^

J^ W|V W)\r ^iV ^^ Jí» Jí» Jf. Jí. WjV WjV ^iV V^V mfW ^iV .If» ^iW ^iV ^iiV .^^

De la quinta distincció

^§^^S^OS sobectz en quis comprenen totes qüestions

fi^(^/ son .ix., so es assaber: Deu, àngels, firmament,

''J^-^L•jÚ ànima, ymaginació, sensualitat, vegetació, clc-

mens, artifissi. Daquestes coses pot hom fer qüestions. E
aquestes .ix. coses que dites avem poden entrar en 1 alfa-

bet d esta art, significant la primera per b. e la segona

per C, c enaxí per orde de les altres.

E aquesta significació es útil en esta art; quar esgar-

dant les letres de les figures, à hom matèria c aparella-

ment a fer qüestions e a muntiplicar aquelles. Asò metex

se scguex de la divisió daquesta distincció, qui en .ix. ma-

neres dona doctrina e pràtica a soure ' qüestions: primera

es soure qüestions per la primera figura; segona es soure

qüestions per la segona figura; tersa, per la tersa figura;

quarta es per la quarta figura; quinta es per difinicions;

.vj.* es perles regles; .vij.» es per la taula; ,viij.**es per

qüestions; .ix.* es per les cambres e les qüestions. » Per

totes aquestes .ix. partz pot hom soure qüestions; e

aquestes .ix. partz son covincns a metre en 1 alfabet desta

art per so que Is sobjetz de les solusions sien significatz

I. B, so\re forma usuaí. — 2. B, tercera es per ... quarfa per ... quin-

ta diffinicions. sexta ... septima ... vuytena.— 3. B, de les qüestions (sal-

ta a l'altre mol qüestions) : CM, questionum.
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en les figures, significant b. la primera part, e C. la se-

gona, e enaxí de les altres per orde.

Per cascuna de les .ix. maneres o partz damunt dites,

prcposam donar doctrina a soure qüestions, e per la doc-

trina que darem en les qüestions, qui en aquesta art son

escrites, pot hom aver art e manera a soure les qüestions

pelegrines, siguent ' lo proses desta art en aquelles.

De la primera part

%3i en les coses creades bonea e granea'sc convertexen.

Solució b. C. Bonea egranea*en les coses creades

nos poden convertir, quar si ó fayen, seguirsia que bo

gran creat se convertissen, e que bo fes tan gran be e tan

bo gran 3 sotz raó de bonea e granea, que en* aquella obra

no pogués ésser bonea sobjet a malea, ni granea a poquea;

per la qual conseqüència seria impossíbol malea poquea

^esser en les creatures, e serien coses infinides creades bo-

iv^s e grans; e assò es impossíbol. ^

2. Qüestió: Què es granea de eternitat?

Solució C. d. Granea de eternitat es singularitat^

eternal, axí com la granea del sol qui es gran en ésser

.j. sol tan solament; e asò metex de la graneft del rey, qui

es en .j. regne, ésser .j. rey tan solament; ^e asò metex se

seguex de Deu qui es gran en ésser .j. eternal. Es, doncs,

granea de eternitat en ésser .j.* eternitat tan solament; e

la poquea daquella seria en ésser moltes eternitatz, enaxí

com seria poquea de Deu si eren moltz deus, e poquea

1. B, peregrines seguint.— 2 CM, mignitudo et cetera.— 3. B, que
bo creat e gran creat se conuertissen e que bo Fos tan gran be e tan

gran be : CM. quod bonura creatum et raagnum creatum &c. conver-

terentur, et quod bonum faceret adeo magnum bonum et bonum magnum.
— 4. A, que aquela. — 5. B, afegeix : Donchs segueix se que hom tenga

la negatiua en la conclusió per ço que no sen seguesquen los dits in-

conuenicnts : CM, com B.— 6. B, singularment.— 7. CM, ut sit unus rex

tantummodo in uno regno.
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de sol ' si eren moltz soh; e asò metex se seguex de les

altres coses qui son singulars, axí com de la primera ma-

tèria qui es .j.*, c del foc simple qui es .j.*

3. Qüestió: Poder eternal de que es?

Solució d. e. Poder eternal es de eternificatiu, * de

etcrnificable, de eternificar, per so quel poder sia eternal

en pocifícatiu posifícable-* possifícar e que la eternitat sia

possifícal^ en eternifïcatiu eterniBcable eternificar.

4. Qüestió: Per que poder es en saviea?

Solució e. f. Es poder en saviea per so quen saviea

pusca ésser essencial entellectiu cntellegible entendre,^

quar sens poder noy porien eser. Es enquara poder en

saviea per so que saviea pusca saber en poder essencial^

possificatiu possificable possificar; e enquara es poder en*

saviea per so que pusquen ésser coses entelligibles e

enteses, c que saviea pusca ésser.

5. Qüestió: Quanta es saviea en amar?

9

Solució f. g. Ay tanta es saviea en amar? com volcn-

tat es en saber, si, emperò, saviea e volentat se convcr-

texen; mas en les coses en que nos poden convertir, es

aytanta de saviea en amar '° com la volentat la vol amar c

saviea la pot entendre.

6. Qüestió: Qual volentat es vertut?

Solució g. h. La volentat de Deu es aquella qui es

vertut; quar neguna altra volentat no pot ésser vertut,

quar si 6 era, no poria ésser sobjecta a visci c privaria

en ella franc arbitri; per la qual privació" no poria hom
goaynar mèrit a aver glòria.

7. Qüestió: Quant es veritat sens vertut?

Solució h. i. Es veritat sens vertut quant lenteni-

ment entén coses veres e mou la volentat a amar falcetat,

1. A, sols.— 2. B, manca .j. (un),— 3. CM, de acternali acternifícativo.

—4. B. manca posificable.— 5. B, possificable : C, possificabilis : M.
posstbilis.—6. B, pusquen csser «ssencials ... en entendre.— 7. B, essen-

cials.— 8. B, manca en.—9. B, en uolentat : CM, in voluntate.— 10. B,

aytant ... en uolentat (CM, in voluntate).— 1 1. B, E per la priuació.
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axí com lo fals jugye qui entén ver judissi e dona falsa

sentencia, e enaxí com la volentat qui ama falsetat e des-

ama coses veres, en lo qual amar està veritat sens vertut,

e enaxí com en lo fals judisi ' en qui està veritat sens

vertut; quar vera cosa es que aquell judissi • es fals, e vera

cosa es que la volentat ama falsetat e desama veritat.

8. Qüestió: On son veritat e glòria?

Solució i. k. Es veritat en glòria e glòria en veritat,

estant veritat en glòria per so quen glòria sien coses

veres e essencials, so es assaber, veritat de glorifïcatiu

glorificable glorificar; e asò metex se seguex de* glòria

qui es en veritat per so quen veritat sia gloriós essencial

verificatiu verificable verificar. Son, doncs, glòria e veritat

la .j. en 1 altre, e son en les obres que an esencials en sí

metexes. Son enquara en bonea granea, els altres 3 comen-

samens de la substància, segons que en la segona distinc-

ció significat avem.

9. Qüestió: Glòria e bonea còm se convertexen?

Solució b. k. Convertexen se glòria e bonea en lo

convertiment de* bonificatiu e glorificatiu, e de bonificable

e de glorificable, e de bonificar e de glorificar. Enquara

se convertexen bonea e glòria en lo convertiment de boni-

ficatiu bonificable bonificar qui ab glòria se convertexen,

e en lo convertiment de glorificatiu glorificable glorificar

qui ab bontat se convertexen. Està enquara la converció

de glòria e de bontat en lo bonificatiu bonificable bonificar

qui ab bontat se convertexen; e asò metex del glorificatiu

glorificable glorificar qui ab glòria se convertexen. Con-

vertexen se enquara glòria e bontat en lo convertiment de

granea, eternitat, poder, saviea, volentat, veritat e vertut.*

10. Qüestió: Ab que glòria es granea?

Solució^ C. k. Es glòria granea ab sí metexa per so

cor glòria es per sí metexa, e quar à en sí metexa essen-

I. B, iutge : CM, judice, judex.— 2. B, deia.— 3. B, e altres.— 4. B,
del.— 5. BCM, uertut e ueritat.— 6. A, manca Solució.
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síal infinit glorificatiu e glorifícable glorificar. Es enquari

glòria' granea ab bontat, quar bona cosa es que glòria sia

granea; es glòria granea ab eternitat per so que la sua

granea sia eterna]; es glòria granea ab poder per so quel

seu poder sia gloriós c gran, e quar poder es glòria en

Deu, pot ésser glòria ab poder, granea; es glòria granea

ab saviea per so que la saviea pusca saber gran glòria e en

glòria gran repòs pusca aver; es glòria granea ab volentat,

qui vol que glòria sia granea, per so que gran glòria pusca

amar; es glòria granea *ab vertut per so que ab vertut

pusca ésser la sua granea luyn a poquea visci e pena; es

glòria granea ab veritat' per so que veritat en glòria gran

repòs pusca aver.

([ Dit avem com pot hom sourc* qüestions per la

primera figura, mesdans en < aquella solució definicions e

regles, e mostrada avem la manera de montiplicar qües-

tions segons la sirculació de la figura, posans los uns ter-

mens en los altres.

Ve la segona part

Oi differcncia* es major en concordansa que en contra-

rietat.

Solució b. C. d. ^ Enfre sensual e sensual es diffe-

rencia major en concordansa que en contrarietat, axí com

la differencia del foc e de laer, qui es major en concordan-

sa que la differencia del foc e de laygua en contrarietat,

per so com* la differencia qui es en concordansa, es per la

primera entenció e à concordansa ab eser e tb generació,

e la differencia qui es en^Ia contrarietat del foc e de

1. A, manca glòria.

—

2. A, c granea.— 3. B, uirtut.— 4. A, so[!rc]

sobre raspat.— 5. B, manca en.— 6. B. Si deu.—7 B. b. c. : CM, t. b. c. d.

(posen T davant toies tes sotucions d'aquesta part).— 8. B .car.—9. B, entre.
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laygua, es per' la segona entenció e à concordansa ab pri-

vació e corropció. La differencia qui es enfre sensual e

entellectual es major en concordansa de sensual e entel-

]ectua]*que la differencia qui es en contrarietat de sen-

sual e entellectual;} quar per differencia e concordansa

de sensual e entellectual està home so que es, e per

differencia e contrarietat de sensual e entellectual esdevé

home en corropció e en peccat. La differencia qui es

enfre entellectual* e entellectual, es major en concordansa

damdós quen la contrarietat d aquells, axí com differen-

cia qui es major en concordansa d amar e entendre que en

contrarietat d entendre e ignorar.* Es, doncs, differencia,

segons so que dit havem, major en concordansa quen

contrarietat;^e enquara, que concordansa es comensament

substancial e acsidenta^'e contrarietat es comensament

accidental tan solament.

2. Qüestió: Si comensament es enans que mijà e fi.

Solució e. f. g. Es comensament substancial e ac-

cidental, segons quen la segona fígura dit avem; e per asò

es comensament enans que mijà c fi sotz sa propria raó, c

mijà e fi son enans que comensament sotz lurs propries

raons, axí com en la copa en qui comensament vest^ de sa

semblansa lo faedor la matèria e la forma e la fi, en so

que Is fa estar en la copa .iiij.* comensamens? e fa estar en

aquella los .ix. generals comensamens accidentals. Es mijà

enans que comensament en conjuncció de diverses co-

mensamens, axí com conjuncció de forma e de matèria,

en qui es '° enans mijà que comensament; e asò metex se

seguex en mensuració de coses eguals en quantitat e en

proporció en les estremitatz daquelles en lespayn qui es

de la .j.'" en 1 altre. E asò metex se seguex de la fi, qui

I. B, E per.— 2. B, en intellectual.— 3. B, salta a Valtre mol entellec-

tual.— 4. A, lentellectual.— 5. A, ignorància.—6. B, que no contrarietat.

—7. B. salta a Valtre mot accidental.— 8. B, uist.—9. CM, quod illud

principium Facit (B, que fa) stare in scipho quatuor principia substan-

tialia.— 10. B, manca es.— 1 1. B, la un.

Art -Taula- íj
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es enans en la substància que! comensament, e per asò es

successió e moviment en los comensamens qui edifiquen la

substància.

3. Qüestió: Si en la essència del àngel son majoritat

egualtat e minoritat.

'

Solució h. i. k. En essència de àngel * son majoritat

egualtat menoritat necessàries per so que aquella essència

pusca ésser de essencials comensamens e de partz subs-

tancials e accidentals, axí com bonea qui en àngel es part

substancial e accidental: es part substancial sotz sa pro*

pria raó, e es part accidental apropriada als altres co-

mensamens, axí com granea qui es bona accidentalment

en quant es vestida de la semblansa de bontat. Es encara

en la 3 essència del àngel egualtat de coses essencialment

relatives, axí com relació egual enfre entellectiu entelligi-

ble e entendre, bonificatiu bonificable bonificar, e «naxí

dels altres comensamens substancials e accidentals dels

quals la substància de 1 àngel es ajustada.

4. Qüestió: Si en la essència del foc simple son diffe-

rencia comensament e majoritat.

Solució b. e. h. En la essència del foc cove ésser

differencia de sensual e sensual per so que la substància^

pusca ésser de moltz comensamens, so es assaber, bonea

granea, calor e color,* leugeria e sabor, forma c matèria e

conjuncció, e en axí de les altres coses qui a la* substància

del foc se covenen. Es en la essència ' del foc comensa-

ment difús per totes les partz d aquella essència per so que

aquelles parz sien comensamens delia, axí com bonea e

granea, c les altres, qui sotz raó de foc son partz essencials

de les quals la essència del foc es ajustada. En aquella

essència es faedor* lo foc qui fa calor c lugor, c es forma

j. B, e minoritat necessaris : CM, com B.— 1. B, en la essència del

angcll.— 3. A, Essencial (en Itoc de Es encara en la).— 4. B, sustancia del

foch (CM, ignis).— 5. B. manca e color.— 6. B, de les altres que en la.

—

7. B, sustancia.—8. B, fredor.
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de calor e de ignifícatiu, ' e es matèria de calefactible e de

ignifïcable en aquella essència. E asò metex se seguex

de fí qui es en la essència del foc, a la qual son mogutz

los estins naturals de la essència per so que sia la subs-

tància, e que en aquella substància aja obres naturals sotz

raó dels comensamens de que es ajustada, e que montiplic

en les altres substàncies les semblances de sos* comensa-

mens. Es fï enquara en la essència del foc sotz raó de

terminació, axí com totes coses escalfades qui son escal-

fades per lo foc, e lo foc qui es termenat en calor e

fredor, humiditat e secor, e en ignificatiu^ ignificable igni-

fícar, e enaxí dels altres termens qui a la substància del

foc se covenen. Es privació de íi en la essència del foc en

les coses elementades, adones com lo foc es corromput

e« aquelles coses devenen en privació, o com* se fa en la

substància mutació e alteració de calor en fredor e de

resplandor en tenebres, e enaxí de les altres coses.

^

|[ Dit avem, de la segona figura, la manera segons la

qual hom aja pràtica^ a mesclar los uns comensamens en los

altres, dels quals aquella figura es composta, e donat avem

eximpli a soure altres qüestions en les qüestions^ que sol-

tes avem.

1. CM, scilicet ignificativum.— 2. B, de Jurs.— 3. B, en humiditat e

seccor e ignifícatiu.—4. A, en.— 5. B. csdeucnen ... E com.— 6. CM,
afegeixen : Est etiam majoritas in essentia ignis simplicis inter principia

substantialia et accidentalia, nam bonitas. quae est pars substantialis ig-

nis, est major quam bonitas suae magnitudinis, quae est pars accidentalis,

ac major est bonitas in actu bonifícandi quam magnifícandi &c. Et idem
est (M, Ídem inteiligendum est) de quolibet alio principio respectu alio-

rum. —7. B, e la manera segons la qual hom a la pratica.— 8. B, manca
en les qüestions.
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Ve ta tersa part

\Jj granea es bonifícable de essencial bonificabilitat.

Solució b. C. En aquesta solució cove tocar aquells

termens que la cambra de b. C. signifiquen en la tersa

figura, e mesclar aquells termens que les cambres daquella

figura sien consequens e concordans ab la cambra de

b. C.f qui es antesedent daquelles, segons la qüestió que

preposada avem. Segons la diffinició de bonea granea,

coven tenir lafermativa per so que granea satisfassa a

bonea e a sí metexa, e bonea a sí metexa e a granea, e

que enfre ' bonea e granea sia differencia e concordansa

en costetuir la substància e en muntiplicar granea* de

substancial bonitat, per so que la substància sia gran de

substancial bonea e que sia so que es en sí metexa e en ses

partz. Ab aquesta afermació aytal an concordansa la regla

de b. c de C, quar per lafermativa consiram' major bonea

en granea c major granea en bonea, que per la negativa;

emperò cove fer* distinció enfre majoritat substancial e

accidental, doncs «segons majoritat substancial es ver so

que dit avem, tenent lafermativa; mas segons majoritat ac-

cidental deu hom tenir la negativa per so que^la substància

sia de comensamens accidentals sens los quals csser no po-

ria. Es, doncs, granea montiplicada de bonea accidental-

ment, la qual bonea de granea es accidental e semblansa de

la substansial bonea qui fa ésser bonea de granea so que es.

La cambra de b. d. e la cambra de C. d. signifiquen

so que dit avem ésser ver, quar duració de bonea' substan-

cial està en granea, estant granea montiplicada de substan-

1. A, quenfrc passim.— j. B, constituir ... una granea.— 3. B, (manca

an amb espai blanc) concordança les regles de b. e de c. e car ... consi-

deram.—4. B, manca cove fer amb espai blanc.—5. A, doncz corregit

:

CM, unde.— 6. A, quen.—7. B, duració e bonea.
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cial bonea per so que sia la substància e que ronianguen

bonea granea raons reyals no confuses, concordans e no

contraries. Asò metex se seguex de ]a cambra de b. 6. e

de C. e. per so quen la substància pusca ésser, bonea,

comensament gran e granea comensament bo, e que los

poders sien clars e no confoses en la differencia dels co-

mensamens substancials e accidentals per so que ' sia la

substància e que Is comensamens* sien so que son; e en

axí de les altres cambres, qui totes an concordansa ab so

que de la primera cambra dit avem.

|[ Dita avem la manera segons la qual avem significa-

da la pràtica quis cove tenir en la tersa figura, e exemplifi-

cada avem aquella en la solució de la qüestió que dita avem,

segons lo qual eximpli poden ésser soutes^ les altres qües-

tions, tinent^ hom la manera, en la solució daquelles, que

nos tenguda avem en la qüestió damunt dita.

De la Mij." part

C^N' aquesta part es donada pràtica a soure qüestions

per la quarta figura, reebent los significatz de les cambres

e mesclant aquells^ los uns en los altres, e aportarlos a

prepòsit.

I. QuesUó: Si bonea es tan gran com saviea.

Solució b. C. f. Aquesta cambra significa la solució

de la qüestió en aquesta manera: Granea de saviea es que

saviea aja en si essencial entellectiu entellegible entendre,'

c asò metex se seguex de bonea, so es assaber, que aja en

sí metexa essencial bonificatíu bonifícable bonificar; e que

la concordansa d aquells sia tan gran que bonea e saviea

I. CM, et ur.— I. A. comens.— 3. B. soltes.—4. B, manca tinent amh
espai blanc.— 5. B, Saber deuets que en.— 6. AB, aquelles : CM, ipsa
(significat»).—7. B, en entendre.
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se convertesquen, e que romanguen raons reyals no con-

fuses en dístincció dentellectiu bonificatiu, e de entelle-

gible bonifícable, e entendre bonificar; e quar granea es

aquella cosa per que bonea es gran, e bonea es aquella

cosa per que saviea es bona, e que' granea sia egual mijà

enfre bonea e saviea.

La cambre qui es de c. d. Q. significa que bonea es

tan gran coni saviea; quar la granea de saviea no poria

reposar en la B si la volentat contrastava a la granea de

bonea e a la duració* e concordansa que à sotz raó de bo-

nea en son essensial amatiu amable e amar, los quals ama

aytan grans en bontat com en seybilitat.

'

La tersa cambra qui es de d. e. h. significa que hom
deu tenir lafermativa en la solució, per so que granea no

sia major* vertut e comensament en la duració e en lo po-

der de saviea que de bontat, e que la fi de granea no sia

enans en la fi de saviea que de bonea, ^ quar si ó era, seria

granea contraria a la bontat^ de sí metexa, la qual contra-

rietat faria estar en sí metexa e en son contrari, so es

assaber, en poquea. Es, doncs, granea aytan gran en 7 bo-

nea com en saviea.

La cambra de e. f. i. significa que granea es aytan

gran en bonea com <^en]> saviea, per so que granea estia

egualment en bonea e en saviea, e quel poder e la

veritat de granea sien eguals comensamens en saviea e

en bontat.

La cambra de f . g. k. significa e demostra la solució

segons 1 afirmació, per so que granea aja repòs en glòria

ab^la sua fi sens menoritat, e que en la volentat sia amar'

gran, estant en lo mig de entellectiu e bonificable, e boni-

ficatiu e entelligible.

I. CM, sequitur quod (potser la e es sobrera).— 2. CM, et durationis.

— 3. CM, in bonificabilitate sicut in scibilitate (A sa abiJJtat : B sa

amabilitat).—4. B, menor.—5. B, bondat.— 6. B, a bondat.— 7. B, com
taxat en afegit. -"d. B, agues repòs ... e ab, — 9. B, amor.
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Significa la cambra de b. 9. h. la responsió en la ne-

gació sotz raó de Deu tan solament, per so quar Deus es

entelligible sotz raó d àngel e d ànima racional, mas no

es boniíicable sotz raó d aquells. Es, doncs, granea major

en la vertut en la íi de saviea que de bontat, quar

més es amable la seybilitat ' de Deu que la bonificabi-

litat de les creatures: significa, doncs, differencia que

enans es aquella entelligibilitat en la qualitat de seybili-

tat* per raó de la vertut del objet, que en la qualitat ^ de

la bonificabilitat creada.

Significa la cambra de C. h. i. que major es la vertut

de saviea si granea està egualment en veritat e en con-

cordansa de bonea e de saviea, que no seria si granea

estava^en desegualtat daquelles e era enans sa vertut en

saviea que en bonea. <

Significa la cambra de d. i. k. la manera ab que pot

ésser feta la responció segons cós^ natural, so es assaber,

que duració de veritat ^aja egual repòs en la glòria de

bontat e de saviea per so que no sia lo seu repòs en mi-

noritat ni en contrarietat, lo qual repòs àuria duració ab

menoritat e contrarietat en la minoritat de bontat e en la

majoritat de saviea,^ si granea era major en saviea quen

bontat. Es, doncs, ^ aytan gran bontat com saviea per so

que no sen seguesquen los inconveniens damunt ditz.

En la cambra de b. e. k. es significat que lafermatí-

va es sens minoritat en la conclosió damunt dita e comen-

sament'°bo e poderós no confús, en qui es declarada la

manera ab que granea satisfà, segons sa diffinició, " aytant

I. B, sa (A, també sa) sensibilitat.— i. B. en sa qualitat (A, també sa

qualitat : CM, aequalitate) de sensibilitat.— 3. B, en qualitat : CM. in

acqualítate.— 4. B, esta.— 5. A, en sa uiea bonea.—6. B, cors.—7. B, e

ueritat.— 8. B, hauria duració ab minoritat de bondat en la majoritat de
tauiea : CM, haberet duratio veritatis cum minoritate bonitatis et ma-
joritate sapientiae.— 9. B, que no bondat es donques.— 10. B, en la con-

clusió de la qüestió damunt dita E segons lo comensamcnt : CM, in

conclusione quaestionis antedictae secundum príncipíum.— ii, B, «atit-

fassa segons la diffinició.
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a bontat com a saviea per so que egualment pusquen re-

posar en glòria.

|[ Donada avem doctrina, per les .ix. cambres da-

munt dites, a soure qüestions e a montiplicar ' raons

segons lo montiplicament de les cambres, les quals pot

hom muntiplicar movent los scrcles, enaxí com moure lo

ters scrcle c posar g, en dressera de b. C, per lo qual

moviment se montipliquen alíres .ix. cambres, les quals

pot hom aplicar a la qüestió que dita avem. Asò metex

pot hom fer en posar h. dejús b. C, e enaxí per orde

tro a la cambra de b. C. k. Asò metex pot hom fer

en moure lo segon sercle c posar' d, dejús b. qui es en

lo sobirà sercle, e posar e., qui es en lo ters sercle,

dejús d,, e enaxí per orde siguent la manera c la mun-

tipiicació de les condicions qui son en la JJrt enveníiva^c

amativa.

De la quinta part

JL^r< aquesta part es donada doctrina a soure qüestions

ab les diffinicions dels comensamens, e a quascuna diffí-

nició preposam aplicar .ij. qüestions: la .j.» en qui sia

nomenat lo comensament-* desta art, I altra en qui < sia em-

plegat, e primerament:

De bontat

I. Qüestió'. Si es Deus o no.

Solució b. Si Deus es, lo seu ésser es bo, e si no

es,^]a sua privació es mala, lo qual mal es major que tot

lo be qui es; e si Deus es, es lo seu be major ^ que tot lo

mal qui es. Seguexse, doncs, si Deus es, que bona cosa

I. CM, ad intelligendum.— 2. B, salta a l'atlre mot posar.— 3, 3,

rctentjua?— 4. CM, aliquod principiorum.—5. B, es en que.— 6. B, nou
es.— 7. CM, suum esse est magis bonum.
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es ésser e mala cosa es privació de bo ésser; e si Deus

no es, seguex sen lo contrari, • en tant que bo ésser se

concorda ab no ésser, e mal ésser es contra privació de

mal e contra ésser de be; e quar aquesta cosa es impossi-

ble, seguexse de necessitat que Deus sia.

2. Qüestió: Per que bonea es comensament general?

Solució b. Bs bonea comensament general per so

que bo pusca fer moltz bens sotz raó de bonea, e que

la substància sia bona substancialment e cascuna*de ses

partz. Enquara, que bonea pusca abastar a totz los bens

de les coses e que negun be no sia defora ella, ans sien

totz vestitz de sa senblansa.

De granea

3. Quesíió: Què es 3 Deus?

Solució C. Deus* es aquella granea qui ab ell se

convertex, en qui bonea e eternitat, poder, saviea, volen-

tat, vertut, glòria e veritat son .j." cosa metexa en nombre,

per so que granea sia aquella cosa per que sien grans

les dignitatz de Deu e que de elles sia gran unitat de

nombre. <

4. Qüestió: De que granea abasta a les partz de la

substància com sien grans?

Solució c. En granea son essencials magnificatiu mag-

nifícable magnificar, qui son de la essència de granea e la

granea es d aquells, e lo magnifícable esencial de granea

es tan gran en vertut^ poder e en los altres comensamens

de la substància, quen aquella e daquella e ab aquella e

per aquella 7 son totes les altres partz magnificables, mo-

vent lo magnificatiu tota la essència de granea e^les mag-

nificabilitatz de les partz en lo seu propi magniBcable, per

so que son propi magnificar viva de les magnifícabilitatz

I, B, de be ésser .. seguex se lo contrariï. — 2. CM, in qualibet.

— 3. A. ques passim.—4. B, manca Deus.— 5. B, de moUs.— 6. B, (manca

magnificable magnificar ... granea es tan) gran uirtut.—7. B, manca e

per aquella.— 8, A, manca e.



394 RamonLull

de les partz; ' e per asò granea abasta de sí metexa a

magnificar les partz de la substància.

De eternitat

5. Si genres e espècies son coses reyals.

Solució d. Duració es aquella cosa per la qual bontat

granea poder, e les altres partz de la substància,* duren.

Es duració comensament general, els comensamens de la

substància son comensamens generals, estans vestitz de la

duració general en quant duren sotz la sua raó, e per

asò ) son moltes duracions especials qui estan dejús la ge-

neral duració. « D aquesta general duració, c de les moltes

duracions especials, pren 1 enteniment semblances en les

quals montiplica genres e espècies entencionalment, e

aquella entenció es figura dels genres e de les espècies

reyals qui son sembrades en les .iiij. substàncies del mon,

es es assaber, los .iiij.' ^ elemens, e en les partz de lurs

substàncies, axí com la calor del foc qui es general a totes

calors, e la calor qui es en les coses escalfades qui està^

dejús a les espècies daquelles. Asò ésser no poria sils

genres c les espècies no eren coses reyals.

6. Qüestió: Si la granea de Deu es tan gran per es-

tenció com la eternitat per duració.

Solució d. Eternitat es aquella cosa per que granea

dura inBnidament, 7 e per asò la granea de Deu no à

comensament ni fi en temps, ans comprèn temps sotz raó

de eternitat. D on, per raó d asò ccvé que la granea de

Deu sia aytan gran per estenció com la eternitat per du-

ració, per so que la eternitat sia infinida en estenció sotz

raó de granea, en axí com es granea infinida en duració

sotz raó de eternitat; e asò cove ésser en axí de necessitat

per so que enfre eternitat e granea pusca ésser egaltat.

I. B. de elles.— 2. C, cetera substantialia : M, caetera principia

substantiae.— 3. A, e per rao : D, e per raho de duració : CM, et ideo

{potser e per raó d asò).— 4. B, salta a V altre mol duració. — 5. B, en ]os

quatre : CM, in quatuor.— 6. B, estan.— 7. B, granea duració infínida-

ment duren.
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"De poder

7. Si la passió que à color a ésser vista, es a ella

proprictat propria o apropriada.'

Solució e. Es colcr per so que sia vesibilitat de les

coses sensuals, e que en la vesibilitat daquelles, la poten-

cia visiva montiplic espècies semblans a color tresportades

en la vesibilitat* essencial conjuncta ab la potencia visiva,

sotz raó de la qual se mova lanimal als objetz ^ defores per

so que d aquells pusca usar en ses necessitatz, les quals

necessitatz son raons que a color sia vesibilitat^ apropria-

da; quar si no fos animal c vesibilitat fos propria proprie-

tat de color, fóra aquella proprietat en va < e supèrflua, c

natura sofferira^ vacuitat de fí; la qual cosa es impossible,

segons cors natural, e possible segons les penes infernals.

8. Qüestió: Si Deus pot fer neguna cosa sens utilitat.

Solució e. Poder es aquella cosa per que la bontat

de Deu pot ésser gran en eternitat, saviea, volentat, vertut,

glòria e veritat: per asò Deus no pot fer neguna cosa sens

utilitat, quar si fer ó podia, defalliria granea de bontat en

perseveransa, e los altres; lo qual defalliment es impossible.

I>e saviea

9. Ab que ateyn hom les proprietatz de les coses?

Solució f. Es 1 enteniment potencia ab la qual savi

entén, e son les coses entelligibles^ ab la entelligibilitat

essencial del enteniment, sens la qual lenteniment no

pogra passar a les enteüigibilitatz defores. Entén, doncs,

lenteniment, ab son propri entelligible, les enteüigibilitatz

defores, les quals son entelligibles en la entelligibilitat de

dins la essència del enteniment. Ab aquestes entelügibili-

tatz ^aytals ateyn lenteniment les proprietatz de les coses,

mesclant les unes enteüigibilitatz en les altres, esguardant

I. B, que ha la color ... propria appropriade.— 2. B, en uisibilitat.

—3. A, als sobjectz —4. B, per que (CM, ui) a color sia necessibilitat.

— 5. B, e miga.— 6. B, sofferia.— 7. B, entén les coses intellegibles : C,

inteliigit intelligibilia. Et ipsa inrelligibilia attinguntur : M. intelligit

intelligibilia quae attinguntur.- 8. B, talta al mot proprietat^exc/i^efl/•/o.
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los conveniens els inconveniens dels comensaments, dels

quals 1 enteniment montiplica les espècies de les coses, axí

com en ' la granea del foc, en lo qual es més entelligible

calor quen la granea dels altres elemens; e axí de les

altres coses semblans a aquestes, contraent los comensa-

mens generals als individuatz, passans aquells per los co-

mensamens* especials.

10. Qüestió: Si lumà enteniment poria passar enten-

dre les entelligibilitatz de fores sens propi e essencial en-

telligible dedins^ la essència de lenteniment.

Solució f . Enteniment es aquella causa qui entén, so

es assaber, que home entén en axí sotz raó denteniment,

com sent sotz raó de sensualitat; e si lenteniment pogués

passar entendre 4 los objetz de fores sens propri c essencial

entelligible a ell conjunt, fóra lo seu entendre compost de

essencial entellectiu e de la entelligibilitat de fores, la qual

fóra en los objetz de fores proprietat propria, e fóra, jas

fos f que enteniment no fos: don se seguiria vacuitat de fi

en natural entellegibilitat; e asò es impossíbol. Enquara,^

que lenteniment no agra mijà sens propi entelligible a ell

conjunt, en qui pogués aver libertat e deliberació a enten-

dre los objetz de fores, los quals ab lur propria ^ entelli-

gibilitat constrenyeren^ lenteniment a entendre, e foren

en ell acsió e passió .].* cosa metexa en nombre, e la sua

operació no fóra meritòria; e quascuna daquestes coses es

impossible.

De voíenlat

j 1. Què es pervertiment de mal àngel?

Solució g. Volentat es aquella causa per raó de la

qual bonea, granea, eternitat, e les altres, son desirables e

amables; e per asò es amable granea en bontat e eternitat,

e los^ altres, e bonea es amable en granea e en eternitat, e

I. A, manca en.

—

1. B, repeteix generals ... comensaments.— 3. CM,
existente de.—4. B, a entendre.— 5. B, Ja fos,— 6. CM, quia.— 7. A,
propi.— 8. B, costrenyen.—9. B, les.
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enaxí de les altres. Es, doncs, pervertiment de mal àngel

contraria amabilitat ab la qual ama granea de malea en

eternitat, en poder, e en los altres, e per aytal amor es lo

seu pervertiment contrarietat d amabilitat e arexibílítat,

'

pervertent en sí metex amabilitat en desamabiiitat, e des'

amabilitat en amabilitat, en la qual perverció es turmentat

per totes ses partz de sa substància per so quar pervertex

lurs semblances en contraria amabilitat.

12. Qüestió: Si la volentat ama naturalment tant po-

der en bontat com en sí metexa.

Solució g. La volentat ama poder en sí metexa per

so que pusca aver en sa essència essensial amatiu amable

e amar; e quar ama sí metexa ab granea de poder, es a

ella natural cosa amar sa bontat ab granea de poder, per

so que la sua essència pusca ésser tota en granea de bon-

tat. Roman, doncs, la difíïnició de volentat entegra*e no

nafrada en laffermació de la conclosió, e seria destruída

en la negació.

De verlut

• 13. Còm la substància es edificada e individuada?

Solució h. Nex vertut de la unitat de bontat c d«

la unitat^de granea, e enaxí de les unitatz dels altres

comensamens, e per asò romanen moltes vertutz munti-

plicades en moltz comensamens e sustentades en aquells

vertuosament. D aquest muntiplicament es muntiplicada la

substància per via de generació, e està individua per so cor

moltes unitatz de vertut, ^ nades en moltz comensamens

simples, tenen a una general unitat substancial < departida

de moltes generals partz e substàncies, en les quals estava

en potencia.

14. Qüestió: Per que vertut està en paraules e en

erbes e en peres?

I. B, e per tal ... en contrarietat de amabilitat e irascibilitat (CM,
irrationabilitatig).— 2. B, entengra.— 3. M, in unitate.—4. B. de uirtuts :

CM, virtutum.— 5. B, tenen o uan (CM, tendunt) a una general sustancia.
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Solució h. Bn la substància nex vertut de bontat,

granea, e dels altres comensamens. Aquesta verlut tramet

de fores sa semblansa per so quen aquella semblansa sia

manifestada ' e montiplicada, e que pusca passar a les altres

substàncies qui an vertut a reebre aquella vertut qui ve

per so que moltes vertutz se pusquen ajustar en una ver-

tut montiplicada de totes, sustentada en paraules erbes c

peres: en paraules, axí com la sencitiva qui es moguda

per vertut doyr paraules veres als objctz* necessaris e

amables; en erbes, en axí com la planta qui à vertut de

sanar per so que sa vertut pusqua montiplicar de sa con-

traria vertut;3en peres, enaxí com la caramida^qui tira a

sí lo ferre per so quar en ella ha major simplicitat de

terra quen neguna altra pera,^ a la qual major simplicitat

à apetit lo ferre en qui la terra à major vertut que negú

altre element.

De veritat

15. Si essència e ésser se convertexen.

Solució i. Bn veritat à essencial verifícatiu verifica-

ble verificar. Daquestz essencials concretz es la essència

de veritat e veritat es delís; e per asò lesser de la essèn-

cia en quant es e lesser d aquells en quant son, se conver-

texen, c ells son miyans per los quals ^ la essència es con-

tracta en los concretz e individuatz natz dels essencials

concretz de la essència; mas la essència de veritat e lesser

de bontat o de granea, c axí dels altres comensamens,

nos convertexen en les coses creades, quar si ó fayen, se-

rien raons reyals e confuses; ^ e asò es impossíbol.

16. Qüestió: Si una veritat es major que altra.

Solució i. En la substància del home es majoritat

verificada, montiplicada aquella majoritat en moltes veri-

tatz ajustades de moltes potencies, so es assaber, potencia

1. B, manifesta.— 1. CM, propter objecta.— 3. CM, in virtute sibi

contraria.—4.. B, en caramida : CM, in magnete,— 5. B, que neguna

altre pedra usuat.— 6. B, migans los quals.— 7. B, e no confuses,
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racional, ymaginativa, sensitiva, vegetativa, elemental; e

per asò aquesta mejoritat aytal de veritat, es major que

la veritat de la pera o de la planta o de 1 animal no racional.

De glòria

17. Si la calefactibilitat de laygua es de la calefacti-

bilitat del foc.

Solució k. En la substància del foc es calor de la

bontat e de la granea e de les altres partz de la substàn-

cia; e per so quar en lo foc à majoritat substancial qui es

de la sua essència, à lo foc natura ç proprietat de monti-

plicar sa espècia ab calor en los altres elemens, los quals

son calefactibles per so quel foc pusca usar de sa calor e

montiplicar sí metex en aquells' per via de composició e

generació; e per asò es la calefactibilitat d aquells, sotz

raó de passió, de la qualefactibilitat* propria e essencial

del foc, en la qual an repòs, sotz raó de passió, les cale-

factibilitatz acsidentals apropriades als altres elemens.

j8. Qüestió: Què es glòria substancial?

Solució k. En glòria à sustanciatiu glorifícatiu, e sus-

tanciable glorifícable, e sustanciar^ glorificar, per so que

los altres comensamens de la substància pusquen substan-

cialment en glòria reposar. Es, doncs, glòria substancial

lo substancial repòs quels comensamens an en glòria, la

qual glòria es de substancial glorificatiu glorificable e

glorificar, e aquells son de substancial glòria, e son glòria

substancial, e la glòria substancial es aquells.

De differencia

19. Perquè lenteniment muntiplica les espècies de

les coses?

Solució t. b. Los objctz* de lenteniment son bontat,

granea, els altres comensamens de la substància; e per so

que lenteniment pusca atènyer aquells objetz, toca ab dif-

ferencia aquells per so com ^ differencia es aquella cosa

I. B, si matex (A, metexs) en aquelles.— i. A. qual afectibilitat : B,

calefactibilitat.— 3. B, sustentar.

—

4. A, sobjetr.— 5. B, car.
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qui fa lum'a 1 enteniment, ab lo qual ateny raons reyals

no confuses, destinctes les unes de les altres; e per asò

lentcniment muntiplica les espècies de les coses sensibles*

ab les quals ateny les raons reyals que desira entendre.

20. Qüestió: La differencia qui es enfre Deu c crea-

tura, en qual sobjet està?

Solució t. b. Enfre Deu e creatura no està altra dif-

ferencia qui no sia Deu ni creatura, ^ com sia impossible

que neguna cosa pusca ésser qui no sia Deu ni creatura.

Es, doncs, lo sobjet d aquella differencia qui es enfre Deu

e creatura, la espècia qucl enteniment humà montiplica

de differencia, en la qual espècia es substentada la diffe-

rencia que 1 enteniment pren de Deu e de creatura, e

aquella espècia es figura racional accidental en qui apar

la substancial e reyal differencia qui es enfre Deu e crea-

tura, sens la qual Deus e creatura serien .j.* cosa metexa

en nombre, la qual cosa es impossíbol. Son, doncs, los

sobjetz en qui està la differencia reyal: la differencia reyal

qui es en Deu,* e la differencia reyal qui es en creatura.

De concordansa

21. Quals potencies son més passives, o aquelles qui

son dedins la substància o aquelles qui son defores?

Solució t, G. Concordansa es una part substancial

de la substància, en la qual concordansa à esencial con-

cordatiu concordable concordar qui son de la sua essència

e ella es daquells; e per asò es lo seu essencial concor-

dable en major passió, sotz lo essencial concordatiu, que

la concordabilitat defora la substància qui no es de la

essència de la concordansa dedins la substància; e per asò

seguexse que concordaries major dedins la substància

que defora, segons cors natural.^

1. B. que luu.— 2. B. manca sensibles.—?. B, passa a l'altra mot

creatura.— 4. CM, in quibus stat differentia realis, quae est in Deo, sci-

licct distinctio quae est in divinis (B, ço es distinccio qui en ]es coses

diuinals),— 5. B, concordança : CM, concordantja. — 6. B, segons coses

naturals.
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22. Qüestió: Si poder es major en concordansa quen

contrarietat.

Solució t. C. En la essència de poder es concordan-

sa sustentada en essencial possifícatiu possiBcable possiB-

car, qui son de la essència de poder. Aquells .iij.** an

natura' que sien en concordansa e no en contrarietat per

so quar son duna essència de poder; e per asò es poder

major en concordansa quen contrarietat.

De contrarietat

23. Còm lo foc escalfa laygua?

Solució t. d. * Enfre lo foc e laygua es differencia en

contrarietat, e enfre lo foc e laer e lo foc c la terra, es

differencia en concordansa; quar lo foc dona sa calor a

laer ab concordansa, e ab concordansa pren la secor de

la terra, e ab aquestes dues concordanses escalfa ab sa

calor laygua, qui ab sa fredor es contraria al foc, e ab la

concordansa que à ab laer, ' à plaser, en quant pren delí*

humiditat, e ab la concordansa que à ab la terra a la qual

dona sa fredor. On, con s esdevé quel foc montiplica ses

concordanses en major vertut que laygua les sucs, adones

escalfa laygua per so quen ella pusca montiplicar sa calor

e les sues concordanses, de les quals viu^ la sua essencial

concordansa en les coses elementades.

24. Qüestió: Per que impossibilitat e contrarietat an

concordansa?

Solució t. d. Contrarietat es comensament acsiden-

tal c no substancial, segons que provat avem en la sua

diffinició; e quar concordansa es comensament substancial

c accidental, c concordansa e contrarietat^ son contraris,

an més de entitat los comensamens de la substància en

concordansa quen contrarietat: d on se seguex que possi-

bilitat e concordansa se concorden, e impossibilitat e con-

I. M, quae (B, aquelles) appetitum habent et naturam.— 2. B, t e.—
3. A. tnanctf ab laer.—4. B, deia.— 5. B, deies uiu. — 6. B, contrarietat es

començament accidental e no sustancial e car concordança e contrarietat.

Art -Taula- í6
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trarietat; e per asò concordansa c esscr an concordansa, e

privació desser e contrarietat.

He comensament

25. Si matèria pot ésser sens forma.

Solució t. e. Matèria es un' dels. iiij.' comensamens

substancials naturals, la qual matèria no pot ésser sens

poder e poder no pot* ésser sens essencials comensamens

qui sien de la sua essència, so es assaber, possiíïcatiu pos-

sifícable possificar; e quar possificatiu està en poder for-

malment, 3 està la negació vera en la conclusió. Enquara,

feta posició que matèria pogués ésser sens forma, poria

Deus fer cosa sens utilitat, quar de matèria sens forma*

nos poria seguir neguna utilitat.

26. Qüestió: Si comensament es de comensamens.

Solució t. e. Comensament es part substancial de la

substància, la qual cove aver en sí essencials concretz co-

mensamens qui sien de la sua essència e ell sia d aquells, ^

estant ell comensament general a les partz de la substàn-

cia vestides de la sua semblansa, per tal que pusquen ésser

comensamens de la substància e la substància comensa-

ment daquells.

De mijà

27. Còm se fa generació?

Solució t. f. Miyà es sobjet en lo qual fi influex al

comensament sa semblansa, cl comensament refluex aque-

lla semblansa a la fi vestida de sí metex e de totes les

partz de la substància; e per asò d aquella^ influencia e re-

fluencia es montiplicada c cngenrada conjuncció damdós,

qui està en lo mig e per totes lurs estremitatz per so que

sia la substància.

28. Qüestió: De ques lo miyà qui està enfre forma e

matèria?

I. B, e uns.— 2. B, sens poder ne pot.— 3. CM, afegeixen : et possi-

ficabile{M, possibile) materialiter.— 4. M. si matèria essct sine forma.

—

5. B, essencial concrets ... daquella.—6. B, si matexa de ... aço aquella.
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Solució t. f . Lo miyà qui està enfre forma e matèria

es de sí metex, 'com sia asò que ell sia una part substan-

cial de la substància, en lo qual son montiplicatz e vestitz

totz los miyans dels comensamens de la substància, e

daquell mijà general prenen vida, e ell muntiplica* en ells

sa semblansa per so que aquella semblansa sia bona e

gran, e enaxí dels altres. Es, doncs, lo miyà qui es enfre

la forma e la matèria, aquella cosa que, per les paraules

damunt dites, significada ^ avem.

De fi

29. Si en les coses naturals la potencia mou lobject

o lobjet la potencia.

Solució t. g. Fi es .j. dels comensamens substancials

de la substància, la qual fi à object essencial qui es de la

sua essència, so es assabcr, fenible o perfectible. En aque-

lla potencia passiva objectable mou lo finitiu essencial

de la fi les objectabilitatz defores-^a finir o a complir,

e per asò son les objectabilitatz defores passives, en les

quals mou la potencia a muntiplicar son complir e fenir,

e aquelles no mouen la potencia, mas^que son senblan-

ses mogudes de les coses reyals per so que sien senti-

des ymaginades o enteses. Mou, doncs, la potencia aque-

lles a la fi de complir, enaxí com lo foc qui mou loli a

la fi de luír; emperò mou lobjet la potencia en quant es

apetible, per so que, ab la sua apetibilitat, en la fi repòs

pusca aver.

30. Qüestió: Si en les creatures les fins primeres po-

gren^ ésser sens les segones.

Solució t. g. Fi es aquella cosa en la qual an repòs

bonea granea els altres comensamens de la substància; ^ c

per asò les fins primeres no pogren^ ésser sens les sego-

nes, quar si ó fossen, pogren ésser sens succeció de co-

I. B, matexa.— í. B. e multiplica.— 3. B, significadirs.—4. BCM,
passen a Valtre mot defores (CM, extra).— 5. A, mes.— 6, B, pogueren
passim.— 7. CM, et ceterae substantiae.— 8. CM, non possunt.
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mensament e mijà, qui foren en privació; la privació dels

quals es impossíbol ' segons cors natural.

De majoritat

31. Si lo mon es infinit.

Solució t. h. Lo mon es substància* universal com-

post de universals partz, so es assaber, bonea e granea e

los altres. Cascuna daquelles partz es particulada^ e finida

en 1 altra, axí com granea qui es bona per raó de bonea,

e bonea* qui es gran per raó de granea; e quar cascuna

part es menor en 1 altra c major en sí metexa, covése de

necessitat quel mon sia fenit e termenat en la menoritat

de ses partz, de les quals es ajustat e compost, e la sua^

essència es de la essència daquelles.

32. Qüestió: Majoritat, per que es?

Solució t. h. Deus es major que les creatures. Es,

doncs, majoritat per so quen ella sia representada la in-

finitat de Deu, sens la qual majoritat aquella infinitat no

agra^sobjet en qui lumà enteniment pogués conèxer la

infinitat de Deu. Es enquara majoritat per so que les

unes creatures pusquen ésser majors que les altres pro-

priament e essencialment: propriament, axí com calor qui

cove ésser major en lo foc quen los altres elemens; essen-

cialment, axí com bonificabilitat qui cove ésser major en

boniBcar que en magnificar, e enaxí dels altres. Asò ésser

no poria si majoritat no fos. Es, doncs, majoritat per so

ques seguesquen delia les coses que dites avem.

De eguallal

33. De que es lo sobject de justícia?

Solució t. í. Egualtat es una part substansial de la

substància, la qual egualtat à en sí metexa egalificatiu

egualificable egualificar. Daquetz .iij. es egualtat, e la

egualtat es de totz^.íij. En aquesta egualtat an eguals

I. B. deies quals es impossible.— 2. B, sustancial.—3. B, les altres ...

particular.—4. B, manca e bonea.—5. B, maioritat de les parts ... com-
post la sua.—6. B, que en elles ... c sens ... finitat no agucra.—7. B, totes.
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natures e proprietatz los comensamens de la substància,

axí com bontat qui à en sí egualtat de boniíicatiu bonlB-

cable bonificar e es egualment en granea duració e poder

e les altres. Aquesta egualtat dedins la substància tramet

defores sa semblansa, la qual semblansa es sobjet de jus-

tícia per so que los uns homens usen e participen ab los

altres justament e egual en bontat, e los altres, a semblan-

sa de la justícia e de la egualtat que les unes partz an ab

les altres en la substància.

34. Quesfió: Sí en Deu ha egualtat.

Solució t. i. En la volentat de Deu à essencial ama-

tiu amable e amar qui egualment son .j.» essència, .j.* vo-

lentat, .j.* bontat, .j.* granea, e les altres' dignitatz qui a

Deu se covcnen. Es, doncs, en Deu egualtat, quar sens

egualtat les coses de Deu, que dites avem, ésser no porien,

ni sens egualtat Deus no àuria ab que fos luyn a des-

egualtat de bonea, granea, e les altres; a la qual desegual-

tat cove que sia luyn de necessitat per so que no aja en*

sí metex majoritat ni minoritat.

De minoriial

35. Si en Deu ha moltes bonees, moltes granees, c

en axí de les altres.

Solució t. k. 3 Si en Deu avia moltes bontatz, e en

axí de les altres, covenria quen ell fos menoritat de bon-

tat e les altres, quar no abastaria .j." bontat tan solament

a .j.» granea,* ni .j.'» granea a .j." bontat; e quar en Deu
à tot compliment de granea e bontat,^ covése de necessi-

tat quen Deu aja sola .j." bontat e .j." granea, e les altres.

36. Qüestió: Qual menoritat es pus prop a no ésser?

Solució t. k. Aquella menoritat en que no à gens

de bontat vertut glòria e fi, es pus prop a no ésser que

neguna altra menoritat. Aquesta minoritat^ es aquella qui

I. B. e altres.— 2. B, manca en.— 3. B, t h.

—

4. B. car a nos no abas-

taria tant solament una bondat a (corregit e) una granea,— 5. B, e de
bondat.— 6. B, manca aquesta minoritat.



4o6 Ramon Lull

es de mortal peccat en qui • menorifica essencial granea e

bontat, saviea e volentat, c fi e veritat, per so que ab no

ésser ajen* concordansa e lur ésser sia sustentat en con-

trarietat dels essencials comensamens de la substància.

|[ 3 Dita avem la manera segons la qual es significada

la pràtica que hom pot tenir a soure qüestions per les

diffinicions dels comensamens expÜcite e implicite. Ara

volem mostrar la manera segons la qual hom pot aplicar

totes les diffinicions a una conclusió.

<(De totes diffiniciomy

37. Si predestinació e franc albitri* poden estar

ensems.

Solució b. c. d. e, f. g. h. I. k., t. b.«c. d.

e. f. g. h. i. k. La saviea de Deu e la sua justicia

son eguals en bontat granea poder, e les altres, sens con-

trarietat majoritat e minoritat, e sens differencia de nom-

bre, quar .j." metexa cosa son en Deu saviea e justicia; c

per asò cove que predestinació e franc arbitri sien ensems

coses veres e reyals, per so que saviea e justicia agen

cgals sobjectz en qui pusquen usar dels homens, c que

sien los homens^ eguals fins e eguals comensamens, e

que la bonea de Deu, granea, duració, poder, volentat,

vertut, glòria e veritat sien egual mijà'al usar que la

saviea e la justicia de Deu an en los homens bons e mals.

Asò ésser no poria si predestinació e franc arbitri no

podien estar ensems. Estan, donques, ensems de* necessi-

tat, e aquell estament en lo qual estan, es bo e gran

durable e poderós, quar <(es> amable ver e vertuós, quar

està sotz raó de gran saviea^e bontat, eternitat e poder,

1. B, mort ab (A, mort al) peccat en quis.— 2, CM, habeat.— 3. A,
sense calderó.~4. B, àrbitre.— 5. B, (manquen bcdefg)hik b.—
6. CM, hominibus.— 7. B, eguals miga.— 8. B, e de.— 9. CM, ideo quia

stat sub ratione magnitudinis sapientiae.
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volentat glòria e vertut e veritat, qui .j." cosa metexa

son en nombre ab la saviea e ab la justícia de Deu. Es,

doncs, en la conclusió, vera lafermació la qual 1 enteni-

ment entén, sobre sa natura, en la natura e en les pro-

prietatz de Deu, afirmant en Deu tot compliment sens

negun defalliment, e negant 1 enteniment los inconveniens

los quals entén segons son defalliment, afirmant lo con-

trari d aquells sobre lo seu compliment en lo compliment

e la justicia de Deu.

,

"De la .vjf part

CéH aquesta part preposam donar doctrina com hom
sapia soure qüestions per les regles e primerament per la

Primera regia (^de b.)>

1. Qüestió: Si bonea à en sí metexa essencial bonifi-

catiu bonificable bonificar.

Solució. ' Segons la regla de b. es significat que si

bonea à en sí metexa essensial bonifícatiu bonificable

bonificar, esmes objectabic a les potencies de 1 ànima e

més es raó a bo que fassa be, que no seria si en sí metexa

no avia essencial bonifícatiu bonificable bonificar qui no

fossen de la sua essència, c seria bonificabilitat proprietat*

propria de granea, duració, c los altres, qui seria apro-

priada a bonea; la qual cosa es impossíbol e contra la

entelligibilitat ï de lenteniment e la memorabilitat de la

memòria e la amabilitat de la volentat. Es, doncs, en

la conclusió, vera lafermació de la qüestió, segons la con-

dició de la primera regla.

2. Qüestió: Si negació es pus prop*a dubitació que

afermació.

Solució b. Afirmació e ésser se concorden, e nega-

ció e no ésser, en quant afirmació aferma ésser c negació

1. CM, Solutio b.— I. B, manca de la sua ... proprietat.— 3. B, man-
ca la qual cosa ... entelligibilitat.—4. B, es prop.
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nega ésser; e quar csser es més memorable entelligibic c

amable que no csser, es més negació prop a dubitació

que afermació; c per asò son fetes posicions, c son sectes

e creenses, sotz raó d afermació contra dubitació e negació.

3. Qüestió: Si hom pot dir de Deu major veritat'

aBrmant que negant.

Solució b. Deus es eternitat e eternitat es Deus. Asò
metex se seguex de la sua veritat, qui ab Deu e ab eter-

nitat se convertex. D aquesta afermació aytal entra més*

en la memoribilitat entellegibilitat e amabilitat, e enquara,

en la memoritivitat entellectivitat e amativitat, e en mem-
brar entendre J e amar, que no fa d aquesta negació: Deus

no es pera, ni, pera no es Deus, e. Deus e pera nos con-

vertexen; e asò es per so cor Deus es per eternitat e no

es per so* quar no es pera, quar si ó era, seria no ésser

pera; í e asò es impossíbol. Es, doncs, major veritat en co-

ses veres afermades de Deu quen negades.

De Ja regla de c.

4. Qüestió: Què es foc?

Solució c. Foc es aquella substància qui à en sí me-

texa simples essencials ygnificatiu ignificable ignifïcar qui

son de la sua essència e ell es daquclls,^e la sua bontat,

granea, c les altres, son determenades per propries quali-

tatz, so es assaber, calor e lugor^ c les altres.

5. Qüestió: Què à lo foc en sí metex?

Solució C. Lo foc à en sí metex essencial igniíicatiu

ignificable ignifïcar, e à en sí metex propries qualitatz, e

per aquestes coses que à en sí metex, qui son de la sua

entitat, està so que es per sí metex e à obres* en sí metex

de sí metex, e en sí metex à obres dels altres elemens ab

los quals entre en composició, axí com la secor de la

I. B, menor e veritat.— 2. CM, plus intrat verjtatis (M, de ueritate).

— 3. B, e en menbra en entendre.— 4. B, es per eternitat que es e no
per ço — 5. B, no ésser pedra ffi ésser de deu : CM, non esse lapis finís

esset Dei.—6. B, c elles (A, eles : CM, ipsa est) daquelles.— 7» A, lu-

gur.— 8. B, e obres.
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terra qui es en lo foc. per la qual lo foc à propríetat seca

apropriada, sustentada en la terra c en sí metex, e per asò

à lo foc la terra en sí metex; c quar 1 aygua dona sa fredor

a la terra e laer sa • humiditat a laygua, ah aquella sequetat

quel foc pren de la terra, reep en sí metex* aygua e fre-

dor, humiditat e aer, e daquest estament aytal se seguex

composició, clementació, 3 e substàncies elcmentades.

«

6. Qüestió: Què es lo foc en laer?

Solució c. Es lo foc en laer substància simpla de

ignificatiu ignificable ignificar, e composta de aerificatiu

ayrificable ayrificar, e vestida de la essència de laer e de

la sua calor, «e de les sues propries qualitatz e de les

propries qualitatz de laer.

7. Qüestió: Què à lo foc en laer?

Solució C. Lo foc à en laer sa propria calor ab la

qual escalfa la essència de laer e les qualitatz d aquell; e

quar la calor del foc es ^sustentada en lo foc qui es son

propri sobjet, à lo foc sí metex en laer; c quar lo foc es

sec, à la sua secor en laer ab la quaP lo desseca; e quar

la secor entra en ell ab la fredor de laygua, à lo foc en

laer passió sotz raó de fredor contra calor; c quar laer à

humiditat, à lo foc passió en sa secor sotz raó d umiditat

contra secor;* e quar lo foc à en laer acció e pasció, à»

per 1 acció sí metex simple e franc, e à per la passió

composició, en la qual està trencat e remis per so que

del] pusca ésser substància elementada individuada, dejús

estant a genre e a espècia, '°en la qual substància roman lo

foc simple actualment substancialment e accidental, en la

qual substància es signiBcat lo foc figuralment per la calor

e lugor d aquella, e la sua simplicitat e actualitat no pot

ésser vista, quar de àbitz compostz es vestida.

I. B, la.— 2. B, recb de la terra rceb en sí matexa.— 3. CM, coinpo-
sitio elementalis.— 4. B, elementals.—5. B, (manca ayrificar ... e de la

suaj acalor (M, colore).— 6. B, manca es.— 7. B, ha la seccor ... ab lo

qual.— 8. B, manca passió ... contra secor.— 9. B^ e ha.— lo. B, e apetia.
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De la regla de d.

8. De que es lo foc?

Solució d. Es lo foc de sí metex en quant no es

daltre e quar es de propries e essencials partz; quar si lo

foc no fos de sí metex e fos daltre, aquell altre fóra daltre

clement e no de sí metex, c aquell altre element, daltre, ' e

axí en infinit, la qual infinitat es impossible. Es, doncs, lo

foc de sí metex e no daltre element.

9. Qüestió: De que es lo foc?

Solució d. Es lo foc de ses essencials partz, so es

assaber, de sa propria forma e matèria, e de sa propria

calor, e de sa propria bonea, granea, e los altres; e quar

es d aquestes* partz, no pot ésser sens elles, ni les sues

partz no poden ésser sens ell; e quar' de les sues partz, de

les quals ell es ajustat, e de les partz dels altres elemens,

se fa lo compost elementat, romanien aquell compost lo

foc * actualment, sens la qual actualitat les sues partz no

porien romanir en lo compost nil compost no poria ésser

daquelles elementat, quar aquelles partz no aurien propi

sobjet^ essencial en qui fossen sustentades,

10. Qüestió: De qui es lo foc?

Solució d. Es lo foc de les calcfactibilitatz de les

coses e de les enluminabilitatz daquelles, a les quals coses

es necessària calor per so que sien escalfades, e lugor,

per so que sien il•luminades. Es, doncs, lo foc de la fi

daquelles per so que sia estrument e matèria com en la

lur fi 7 pusquen reposar; e per asò los homens traen lo foc

de la pera e del ferrc per so ques pusquen escalfar e

coure les viandes qui son necessàries a menjar,* e que de

nitz pusquen aver lugor a veser les coses qui son neces-

sàries a vecr. Es, doncs, lo foc dels homens, e enaxí de

les altres coses, » axí com lo foc qui es de laer per so que

1. B, e aquel altre fora daltre.— a, B. daquelles.— 3. M, et quoniam

est.—4. M, et remanet.— 5. B. fet.— 6. B, proprii obiect.— 7. B, en la fi..

— 8, B, lurs uiandes ... en mcniar.— 9. M, et etiam aliorum.
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ab la sua calor pusca mortíBcar laygua adones' quant no

à apetit a reebre la humiditat de laer ni a passar aquella*

ab la sua fredor a ntortiBcar la secor de la terra.

De !a regla de e.

1 1. Per que es lo foc?

Solució e. Es lo foc per sí matcx e quar es ajustat

de propries e essencials partz simples a ell tenyens^e no

a altre, axí com lome qui es per so home «quar es ajustat

dànima racional e de cors en nombre espacífic, axí com

home Jacme o Martí. Es,*»' doncs, enaxí lo foc, foc^ per sí

metex per so cor es ajustat de ignifícatiu de igniBcable ig-

nifícar, qui son concretz simples e essencials en la essència

del foc; e asò metex de la propria calor e lugor d aquell,

qui determenen e espacifiquen en lo foc propries partz, so

es assaber, bonea, granea, e les altres, en qui la calor e

la lugor del foc son propriament sustentades, e^ no en al-

tres partz, mas que en aquelles son qualitatz apropriades.

12. Qüestió: Per que es lo foc?*

Solució e. Es lo foc per so que sien les coses ele-

mentades, so es assaber, animals 9 plantes e peres, quar

sens lo foc ésser no porien, ni no seria generació ni '°

corropció de les coses, ni els" altres elemens, sens lo foc,

estar no porien, ni sens lo foc no poria ésser ferre, ni sens

ferre martell, ni sens martell clau, c enaxí de les altres

coses semblans a aquestes, axí com pa c olla c teula "qui

no poria ésser sens foc. Es, doncs, lo foc per so que totes

aquestes coses sien.

De la regla de f

.

13. Quanta es la calor del foc simple?

Solució f , En la essència del foc simple à aytanta de

calor com es la estencitat del essencial igniBcatiu'^igniBca-

1. B. e adonchs.— 2. B, ne ha passat aquella : CM, nec trànsit (M,
transire) per illam.— 3. B, atenyens.—4. B, que hom.— j. B, car es.—6.

BM, manca foc segon.— 7. B, omet e. — 8. C, est ignis subfinaliter : M,
fgnisfínaliterest.— 9. B, animal.— 10. B, en.— 1 1. B. ne als.

—

11. B, taula.— 13. B, de color com es la extensitat (CAl^ extensa entitas) del ignifícatiu.
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ble ignificar per tota aquella essència; e per asò es aquella

calor simpla e propria d aquella' essència.

14. Quesíió: Quanta es la calor del foc compost?

Solució f . La calor del foc compost es aytanta com

es la estencitat de la substància elementada, quar en

aquella substància vest lo foc de sa calor los altres ele-

mens, donant sa calor a laer escalfat e a laygua* escalfada,

e asò metex a la terra; e segons que ab ells à concordansa

e contrarietat, es la sua calor, en les substàncies elemcn-

tades, gradada e composta ab les altres qualitatz dels

elemens segons més o meyns, 'axí com en lo pebre, en

qui es la* calor en lo quart grau estesa per la substàn-

cia del foc, e en ters grau per* la substància de la terra,

qui en lo pebre es en ters* grau de secor, en la qual

secor es estesa la calor del foc 7 estesa en la substància

de laer en la sua humiditat, qui en lo pebre està en se-

gon grau. Es enquara quantificada^ la calor del foc en

lo pebre, en lo primer grau de fredor en la substància

de laygua, aytant estesa la calor com es la fredor de

laygua. 9

De la regia de g

.

15. Quals colors an los elemens simples?

Solució g. Lugor es color del foc simple, la forma '°de

la qual simple color apar en la figurativa color de la flama

del foc compost; la color de laer simple es diafenitat, la

forma de la qual es significada" en la figurativa color del

vidre c del cristayl; la color de laygua simple es blancor,

significada en la blancor'* de la neu qui es aygua'^ compos-

ta; la color de la terra simpla es negra, e es significada en

la color de la terra composta, la qual es vestida de negra

color, e per asò es la ombra composta de la color de

I. B, a aquella.— 2. B, c laygua.— 3. B, c meyns : CM, et minus.

—

4. B. la sua.— 5. B. de.— 6, B. en lo lerc— 7. CM. extensa. Ítem (C.

omet Itenv) calor ignis est (B, E es). — 8, A. cantificada.— 9, B, manca de

laygua.— lo. A, a forma.— 11. B, significatiua.— 11. B, significa de la

blanchor.— 13. M, de aqua.
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laygua e de la terra, e la contraria color de I ombra es'

composta de la color del foc e de laer.

16. Qüestió: Quals son ]es colors dels elemens com-

postz?

Solució g, A ensercar les colors dels elemens com-

postz se cove* lo triangle vert, quar les unes colors apa-

rcn per differencia e per concordansa, e les altres per

diferencia e contrarietat: per differencia e concordansa,

axí com en la color de 1 orina setrina ^ e clara, en qui, sotz

.').* color composta de concordansa, apar la simple color

del foc e de laer qui en lugor e en diafenitat* an concor-

dansa; e asò metex se seguex de la composta color de

laer e de laygua en la font, en qui apar la diafenitat^ del

aer e la blancor de 1 aygua, la qual diafenitat representa

la ombra de laygua e de la terra en quant aparen en

ella les figures dels arbres e dels homens, e asò metex

se seguex en lo mirayl. Apar enquara, en^ la concordansa

de laygua c de la terra, ^ composta color de blancor c

negror, axí com en la pera negra en la tersa* color qui ix

damdues aquelles colors. La color composta de negror' e

lugor '° en concordansa apar en la negror de luyl qui lúu,

en la qual lugor aparen les ymages a aquell huyl repre-

sentades. La color composta qui apar per diferencia e

contrarietat es en axí com en lo cristayl en qui apar la

color de laer en son contrari sobject, estant aquell de

complecció seca e freda, e asò es per raó quar laer vest

desa color la color de laygua, donant a aquella "sa humi-

dítat, e laygua vest de sa color la terra, donant ^a)> aquella

sa fredor." Està, doncs, la color 'sde la terra en lo fons del

cristayl, e la color de laer en la sumitat, e la color de

laygua en lo lo mig. En semblant manera es de la color

«. B. es de la ombra es.— 2. B, se couc sercar.— 3. B, citrina.

—

4. B, qui en lo espai blanc endiaphenitat.— 5. B, salta a í'atlre mot dia-

phenitat.— 6. B. manca en.— y. B, manca terra.— 8. B, manca tersa.—

9. B, salta a Valtre mot negror.— 10. A, lugur.— 1 1. A, donant aquela.—
12. B, sa color fredor.— 13. B, calor.
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de laygua e de la terra e del foc compostes en la color de

layl, en lo qual laygua vest de sa blancor la negror de la

terra c la terra vest de sa negror la lugor ' del foc, donant

<^a> aquell sa secor, e per asò està la color del foc en layl

en lo fons e la color de laygua en lo som;'e per asò la co-

lor blanca de laygua es sustentada en son contrari sobject,

estant layl 3 de complecció calda e seca qui fa estar en

ses estremitatz de fores sa contraria color, * Asò metex se

seguex de la terra qui vest de < sa negror la lugor del foc,

el foc qui vest de sa lugor la diafenitat de laer, donant a

aquella sa color; e per asò està la color de laer en lo fons

de la limassa e de latzabara, e apar la color de la terra

en les estremitatz, estant aquell sobject de complecció

humida e calda; e asò metex se seguex de la color del foc

en lo citre, qui es en la superfícies e de^ compleció calda e

secca, vestent lo foc la diafínitat de laer de sa lugor, e laer

de sa diafenitat, la blancor' de laygua, la qual blancor està

en lo mig de son contrari sobject, e la color del foc

està en lo som vestit de groga color. Es, doncs, significa-

da la color composta dels helemens en la sirculació que

dita avem, composta de differencia contrarietat e concor-

dansa. Aquest atrobament de colors es molt profitós, en

la art de medicina, a donar judi$ci de la orina.

De ta regia de h

.

17. Si moviment es actu del movent o del movable o

de amdós. *

Solució h. Posada h. en la solució, es significada 9 la

solució per la regla de h. Es, doncs, moviment .j. comen-

«. B, c (A, manca e) del foch compost Es Ja color del ayll del qual

uest de sa blanchor e la negror de la terra la luguor.— 2. CM. in ipsius

summitare.— 3. A, estal layl.— 4. B, quis esta cnses extremitats Segueix

se donchs que en mig del ayll sia la color de la terra defores sa contraria

color : CM, in suís extremitatibus extra. Sequitur ergo quod in mcdio

allii Sit color terrae.— 5. B, manca de.— 6. A. sitre qui en la superfí-

cies e[s] de.— 7. B, uestint lo foch de la diaphenitat del aer de sa lugor

e del aer de sa diaphenitat la blanchor salla a t'altre mot blanchor,—

8, B, de mouent e del mouible o de abdosos.— 9. B, significat.
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sament general de la substància,' posat axí en ella com
temps, per lo qual moviment pot ésser movent e movablc,

moure e mogut, de .j. temps en altre. Asò ésser no poria

si moviment no era actu de movent e movable, estant

enperò moviment comensament general c so que es per sí

metex, segons que es significat en la regla de c, estant

moviment aquell sobject en lo qual lo movent mou* lo

movable de potencia en actu.

18. Qüestió: De que es moviment ?3

Solució h. Moviment es de sí metex essencialment

per so que, per la sua natura, pusquen eser les partz de

la substància movens e movables en la substància, e

que la substància, sotz raó del moviment de ses partz,

pusca ésser moguda e movent en si metexa c de fo-

res. Es, doncs, moviment de sí metex c de ses partz

essencials, les quals son motivitat * mobilitat e moure,

e aquestes partz son accidentals en los altres comensa-

mens per so que pusquen ésser movens e movables c

mogudes, e en temps fenit present e esdevenidor ^ lur

moviment sia sustentat, de les quals partz es moviment

accidentalment.

19. Qüestió: Còm es' moviment? *

Solució h. La manera segons la qual es moviment

està en la manera^ de motivitat ' mobilitat e moure, e

aquestes .iij. maneres estan en les maneres '° que les unes

partz de la substància an en les altres, movens e mogudes

les unes en les altres, axí com gran" bonea qui, sotz sa

gran raó, es gran raó a gran bo que moua '* gran be de

mobilitat bona e gran en'^ bo c gran moure mogut; e per

asò la substància à manera de moviment segons la manera

I. B. sua— 1. B, a aquell subicct En lo quall mouent meu.— 3. B.

lo mouimcnt.—4. B, matex mobilitat.— 5. B, mouitiuitat.— 6. AB, futur

present esdeuenidor (B, e desuenidor).— 7. B. manca com es amh espai

blanc,— 8. M, in medio.—9. B, mouitat.— 10. B, manca estan en las ma-
neres.—^1». B, {repeteix mouents ... altres) axi com granea.— 12. B, c

gran bo que moure.— 13. B, e gran bo ... e mogut.
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de ses parrz. Es, doncs, moviment sustentat en la manera

de la substància c de ses partz.

20. Qüestió: Ab que es moviment?

Solució h. Es moviment ab ses partz essencials e es

ab les altres partz de la substància les quals à' la sua dis-

posició, axí con moviment qui à la disposició d aquelles:'

quar en axí com moviment cove ésser ab comensament c

bontat, sens los quals ésser no poria, enaxí comensament

c bontat no porien ésser, sens moviment, movens e mogutz.

De la regla de i.

21. Què es franc àrbitre?

Solució i. Posada 3 i, en la solució, es significada la

solució de la qüestió en lo test de la regla de i,* Es,

doncs, franc àrbitre, en animal racional, loc cntellectual

per lo qual la volentat pot aver moviment a cliger< be o

mal, e 1 enteniment a eliger ver o fals object, c la memò-

ria a membrar o a oblidar los objets^que la volentat e7

1 enteniment prenen. Aquest loc entellectual es franc àrbi-

tre, sustentat en lo loc del moviment que les potencies de

1 ànima an com prenguen los objects francament, per so

que ab gran bontat, duració e poder, vertut c veritat, en

glòria ajen repòs.

22. Qüestió: De que es franc àrbitre?

Solució i. Es franc àrbitre de sí matex e de ses

partz essencials en ell conlogades, c ell en elles, simpla-

ment, per so que franc àrbitre sia .j. comensament simple

e de sí metex; quar si era d altre compost qui no fos de la

sua* essència, no seria libertat so que es, c seria mèrit en

privació, la qual seria menoritat de bontat e majoritat^de

mal '° en ànima racional. Es enquara libertat sotz forma de

possessió de les potencies de 1 ànima, per so que ajen loc a

usar francament dels objetz que prenen e que lexen.

I. B, hauer : CM. habent {serà ha a?)— 2. B. de aquells.— 3. B,

posa.—4. B, de un.— 5. B, elegir usual.— 6. A. sobjcctz.— 7.. B. o.—8.

B, manca sua.— 9. B, repeteix de bondat e maioritat,— 10. CM, malitiae.
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23. Qüestió: Còm es franc àrbitre?

Solució i. Segons que loc pot ésser considerat per la

.ix.» regla de k., pot hom aver concxensa de la manera

segons la qual franc àrbitre es so que ^s en sí metex e

sostentat en les potencies de lànima, sotz raó dacció e de'

pació e de la conjuncció damdós, per so que les potencies

ajen loc formalment e passivament en franc àrbitre, con-

servat sotz forma dacció e posseyt sotz forma de passió.

Es, doncs, franc àrbitre segons sa essencial manera ccnlo-

gada*en sí metex <^e)> en la manera de les potencies de

la ànima.

24. Qüestió: Ab que es franc àrbitre?

Solució i. Consirat loc segons la .x.* regla de k., pot

ésser considerat franc àrbitre, estant franc àrbitre so que

es ab sí metex e ab ses partz essencials, ab les quals son

.j.* metexa essència, e ab les partz de la substància ra-

cional: quar enaxí com bontat^ es gran ab granea qui ab*

essencial bonifícatiu bonifícable bonificar, enaxí franc àr-

bitre, segons so que es, es ab bonea ^ e ab essencial libe-

ratiu liberable liberar.

De ta .ix." regla de W.

25. Còm à hom conexensa de les essències de les

coses?

Solució k. A hom conexensa de les essències de les

coses en .v. maneres: primera es en ensercar^ les partz de

la substància, axí com bonea qui es part de la substància

del foc; segona es ensercar la manera com les unes partz

son en les altres, axí com en la substància del foc en qui

bonea es en granea 7 per so que sia gran e que granea sia

bona, e granea qui es en bonea* per so que sia bona e

que bonea sia» gran; tersa es ensercar 9 la manera com la

I. B. omet de.— 2. B. collocada : CM, collocatum.— 3. B, la bohdat.

—4. Serà qui es ab? : CM, et cum.— 5. B, segons ço que es la bonea.

—

6. B, la primera es ensercar (M, investigando).— 7. B, es granea.^
8. B, sia bonea e granea qui es bonea.—9. A, ensercant.

ART-TAULA-Í7
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substància es en ses partz e Ics partz en ella, axí com la

substància del foc qui es en essencial ignifícatiu ignificable

ignifïcar, e aquestz totz' .iij. son en ella, e asò metex de la

sua bonea e granea, c les altres; quarta manera es ensercar

les semblances que la substància tramet dcforcs sotz raó

de ses partz, axí com lo foc qui tramet sa lugor e sa

calor e sa sabor,' sa bontat e sa granea, e los altres, a laer

e als altres elemens; e asò metex fa la substància composta

d aquells, axí com lo pebre qui tramet sa sabor sa calor e

secor al gustar. Ab aquestes' .iiij.* maneres à hom cone-

xensa de les essències de les coses, axí com fogueytat* qui

es coneguda ésser essència del foc, estant desús a ignifica-

tivitat ignificabilitat e ignificar, qui son concrctz essencials

de la substància del foc per los quals lo foc es substància

concreta cspacífica.í estant dejús a fogueytat, en la qual

son partz espacífiques e concretes bonea e granea e les

altres, per les quals la fogueytat es bona e gran, el foc es

bo, gran, durant, poderós, e tramet semblansa de sa essèn-

cia en les coses de fores, en les quals figuralment apar la

sua essència e les^ partz d aquella. Conex hom enquara, per

la .v.> manera, les essències de les coses, la qual manera es

diffusa en lo procés d esta art, difús en la pràtica que do-

nam de les figures, difinicions, regles, taula e qüestions,

axí com en la sirculació de la primera figura, en qui apar

la essència de mesclat en lo mesclament de sos comensa-

mens; e asò metex en les diffinicions e los 7 altres.

De la .x." regla de k.

a6. Ab que ha hom conexensa que la secor del foc

es de la terra?

Solució k. Ab .V. maneres conex hom quel foc es

sec per la terra e no per sí metex: primera e» ab part del

foc, axí com calor qui es propria qualitat del foc; segona

1. B, aquestes totes.— i. CM, siccitatem.— 3. B, e color ... ab

aquelles.—4. B. fogeytat : B, espai en blanc.— 5. B, e passifica : CM, et

specificata.—6. B, a les.— 7. B, les.
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manera es ab lo mesclament de les partz les unes en les

altres, axí com la ' calor del foc qui es en laygua escalfada,

e la fredor de laygua qui es en lo foc refredat, e la humi-

ditat de laer en la terra humifícada, e la seccor de la terra

en laer dessecat; tersa manera es ab conexensa de partz

en tot e tot en partz, axí com 1 element qui es tot de ses

partz e ell es de ses partz;* quarta manera es en lo mon»

tiplicament que la substància fa de ses semblances en les

altres substàncies, axí com lo foc qui montiplica sa espè-

cia en laer escalfat foguificat? sotz manera de composició

en la generació de les substàncies elementades. Per aques-

tes .iiij.* maneres à hom conexensa quel foc no es sec per

sí metex, quar si ó era, seria la sua secor .].* part delí, e

la secor de la terra seria altra part de la terra. Asò metex

se seguyria de dues calors, la .j.* del foc essencial e 1 altra

essencial de laer, e asò metex de dues humiditatz diffe-

rens en espècies, e de dues fredors: d on se seguirien

moltz inconveniens contra cors natural; quar no abastaria

a dessecar .).* espècia de secor, ni a escalfar .j.^ espècia de

calor, ni a humiBcar .j.* espècia de humiditat,'*ni a refre-

dar .).* espècia de fredor. Enquara, que negú element no

daria a 1 altre sa semblansa; quar si laer era essencialment

calt per sí metex, no àuria apetit a pendre calor del foc,

lo qual àuria essencial contrari a laer, so es assaber, se-

cor. No seria, doncs, en ells concordansa e seriay contra-

rietat, e nos poria fer mesclament delís en la substància

elementada sotz raó de concordansa, mas sotz raó de con-

trarietat, e seguirsia que .j.* part no seria en laltre, ni

totes en la substància, ni la substància en elles. Enquara,

que la substància no poria trametre sa semblansa a les

altres substàncies, don se perdria generació el cors ^ de

I. B, com en la.—2. CM, sicut elemenUtum, quod est totum de stiis

partibus (B, de totes ses parts) et ... partes de elementato.— 3. A, fogi-

ficat : B, fognjficant : CM, et ignifícato.—4. CM, no tradueixen ni a hu-
mificar ... humidltat.— 5. B, pendria generació els cors.
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natura. Es, doncs, la secor del foc, de la terra, per so que

natura no aja passió sotz los incoveniens damunt ditz, e

que lo foc c lacr pusquen aver concordansa, donant a ells

sa calor, e contrarietat, donant a ell sa secor ' que reep de

la terra, a la qual secor laer no pot contradir per so quar

à mester calor a mortificar la fredor de laygua, per so

que no do fredor a la terra, qui es son contrari, e que

delís* reeba sa semblansa; c asò metex se seguex dels al-

tres elemcns. La .v.» manera està en lo discorriment d esta

sciencia, lo qual es de figures, diffinicions, regles, taula e

qüestions; quar ab la pràtica que d ells donam, pot hom
aver conexensa quel foc es sec per la terra de nesessitat,

segons que es significat en la regla de g.; quar sil foc era

sec per sí metex, seria laer calt per sí metex e laygua

humida per sí metexa e la terra freda per sí metexa, e

seria perduda apropriasió de qualitatz e mesclament dele-

mens;^ e aquest perdiment natura no poria sostenir.

|[ Dit avem de la pràtica de les regles e mostrada

avcm manera ab la qual hom pot soure qüestions ^ab cas-

cuna de les regles, segons la manera que tenguda avem.

Mas ara volem donar doctrina a soure qüestions mesclant

les regles les unes en les altres a soure .j." < metexa qües-

tió, e tocant les maneres en les quals les regles son de-

partides, enaxí con tocan^les espècies dels triangles en les

qüestions qui son en la segona part de la .v.' distincció.

'

<(De/ mesclament de les regles^

27. * Qüestió: Si la bonea de Deu es tan gran com la

sua volentat.

Solució b. c. d. e. f. g. h. i. k.

I. CM, dando illi calorem ... dando íllt siccitatem.— 2. B, que ell :

CM, quod de illo.— 3. B, apropiciacio ... dels elements.-^4. B, qües-
tions solre.—5. A, a .).'.— 6. CM, tetigimus (C, tjti— ).—7. CM, afc'

geixen : et de hoc dabimus exemplum facieitdo unam quacstionem de
bonitate magnitudine et voluntate Dci.— 8. AB, sense caUeró,
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^b.^ ' Afirmant que la bonea de Deu sia aytan gran

com la volentat, entra més de remembrar d entendre c

damar en la ànima, en la bontat de Deu, que negar la

bonea no ésser tan gran com la volentat. Es, doncs, remo-

guda la dubitació per lafermació, e estaria per la negació.

C. * Si la volentat de Deu era pus gran 'que la sua

bonea, seria .j.' la volentat e altra la bontat, e àuria la

volentat en sí metexa essencial amatiu amable e amar, e

la bontat, accidental bonificatiu bonificable bonificar, e

àuria la bonea en granea poquea e malea per la qual seria

granea poquea de bonea e àuria son «contrari en sí mete-

xa, e bonea atretal; la qual cosa es impossíbol per so que la

volentat no sia amant malea en bonea e poquea en granea.

d. En la volentat de Deu es granea < gran per so

quar la volentat à en sí metexa granea de essencial amatiu

amable e amar, qui son de la sua essència, e .j.* metexa

es la essència de totz .iij." e de la volentat, e cascú es la

essència e la essència es cascú;^ e asò es gran bonea de

la volentat, e seria gran poquea de la volentat si avia ma-

jor granea que la bonea, quar amaria poquea de granea

en bonea e desamaria granea de bonea, lo qual amar e

desamar seria de malea e de poquea de granea e^ de vo-

lentat, e asò es impossíbol. Es, doncs, bonea aytan gran

com la volentat per so que no sen seguesquen los incon-

vcniens damunt ditz.

e. Deus es per sí metex e no per altre, e es per so

Deus, 'quar la sua bonea, granea, volentat, e les altres, se

convertexen en ell tant solament, lo qual convertiment

ésser no poria si granea era gran en volentat e poqua* en

bonea; quar majoritat e menoritat de granea posaria '°dif-

ferencia enfre la essència de bonea e de volentat, e seria

I. AB, sense caideró.— i. B, E.— 3. B, pus grtn en granea : CM,
major in magnitudint.— 4. B. pocha de bonea e hauria en son.— 5. B,

manca granea.— 6. B, de caseu.— 7. B, omet e.— 8, CM. Est ideo Deus
per se ipsum.—9. B, poquea.— 10. B, posarien : CM, ponercnt.
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la volentat bona accidentalment e no per sí metexa, e la

bonea seria poqua' per so que la volentat fos ma^or que

ella: don se seguirien en la essència de Deu secondaries

entencions qui serien matèries a les primeres; e asò es im-

possíbol e contra la granea e la volentat e la bontat de Deu.

f. En Deu no à neguna composició ni neguna quan-

titat per so que en ell sia inBnida granea amable e iníinida

bontat; mas si la bonea de Deu no era tan gran com la

volentat, serien en Deu cantitat* c composició sustentades

en la majoritat de volentat e en la menoritat de bontat en

divisió de granea, e seria Deus termenat e compost; e asò

es impossíbol.

g. Si en Deu no era bonea tan gran com la volen-

tat, àuria en la sua essència .j." qualitat poca essencial e

altra gran, e la poca seria apropriada qualitat e ' acciden-

tal, lo qual apropriament seria mal e contra bonea de gra-

nea e de volentat e^ amabilitat de bontat e de granea.

h. En Deus no es temps, quar ell es eternitat qui

comprèn temps e totes les coses qui en temps estan. On,

si tant serà que la volentat fos major que la bontat, com-

prendria la majoritat la menoritat en temps, don se se-

guiria que la bontat de Deu no seria eternal, e seria la

granea de la volentat bona en temps e no en eternitat,

la qual bontat seria malea^ de granea e de volentat e de

eternitat, e la volentat no àuria manera ab que amàs gra-

nea de bonea en sí metexa ni en eternitat.

i. En Deu no à loc, com sia tota cosa finida qui sia^

en loc, segons natura de loc qui à natura de comprendre

c de ésser 7 conprès, estant sobject a cantitat, la qual està

so que es^ e à manera com les sues partz sien conlogades'

les unes en les altres, quantitativament. Seria, doncs, en Deu

I. B, mateix ... poquea.— 2. B, contrarietat.—3. B, omet e.—4. CM,
et contra.—5. B, mala.— 6. B, inffinida (A, infinida. raspat in) que sia.

—

7. B, de compendre e ésser.— 8. CM, quod est in Joco.—9. B, les parts

sues sien collocades (usual).
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loc de poquea en bonea, en la qual ' seria granea poqua e

gran en la volentat, si la volentat era major que la bontat.

k. Si la volentat de Deu era major que la bontat,

Deus, qui es bo, no àuria raó com sotz raó de bontat feés

gran be, ans* àuria raó que feés poc be, e que feés gran

be sotz raó de la volentat, a la qual granea es raó que am
gran be: don se seguiria contradicció en Deu e seria en

ell part de partz e tot compost de partz, estant les unes

partz en les altres segons manera de majoritat e menori-

tat, en la qual manera mostraria Deus, de fores sí metex,

ses perfeccions en figura de defalliment, significat en ell

si granea era gran en la volentat e poca en la bontat. Es

enquara significat, segons la manera del procés d esta art

difús en la pràtica de les figures, diffinicions, regles, taula

e qüestions, que granea es de necessitat aytan gran en la

bontat de Deu com en la sua volentat.

k. La volentat de Deu ama la sua bontat ab gra-

nea. Ama, doncs, aytant sa bonea com sa granea per so

que son amar sia bo e gran, ab lo qual am gran be amable

'

ab granea de bontat e damativitat. Aquest amar tan gran

e tan bo, la^ volentat aver no poria si amava la bontat ab

menoritat de granea e sí metexa ab majoritat, e seguirsia*

que menoritat^ d amabilitat fos part en bontat 7 de granea,

e majoritat fos altra part en granea, en la qual fos me-

nor^ amabilitat en major e major en menor, e que amdues

les partz fossen de granea ajustada d amdues, 'movent gra-

nea ses semblanses en son contrari qui es poquea; e asò es

impossíbol e contra lo proses d esta art difús en figures,

diffinicions, regles, taula '°e qüestions, en lo qual proses es

significat que, de necessitat, la divina bontat es aytan gran

com la sua volentat."

1. A, en qual.— 2. B, manca ans.— 3. CM, amat (B, ama) bonum et

magnum amabile.— 4. B, omet la.— 5. M, si amaret bonitatem cuni mi-
noritate, et sequeretur.— 6. B, e si matex ... que maioritat.— 7. CM, in

majoritate.— 8. B, maior.— 9. B, en dues... ambdues.— lo. A, manca
taula.— I j. B, la uoJentar.
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|[ Molt es útil aquesta doctrina e pràtica, que dona-

da avem, en lo mesclatnent de les regles; quar per aytal

doctrina pot hom atrobar les essències de les coses e les

proprietatz daquelles, e à hom manera a muntiplicar mol-

tes raons a .j.» matexa conclusió, e a donar ver judisi, e a

significar' quen Deu no à neguna dignitat ni proprictat

osiosa, ni majoritat ni minoritat.

De la .vij." part

E,̂N aquesta part preposam donar doctrina* a praticar

de la taula 3 e a muntiplicar raons a .j.* metexa conclusió,

e mostrar la manera on hom sapia usar mescladament de

les diffinicions c regles en .x. espècies de les qüestions,

donant exempli en la eternitat, segons lo qual* hom pot

aver manera a soure qüestions per la taula, tinent aquella

manera que nos preposam tenir en aquesta qüestió, mon-
tiplicant a .j.» metexa conclusió .xx. raons.

1. Si lo mon es cternal.

Solució b. C. d. Si lo mon es eterna], la sua bonea

e la sua granea son eternals, estant sustentades en la sua

eternitat, sustentada aquella eternitat en la sua bonea c

granea sens les quals ^ no poria ésser la substància del mon
subjectada a eternitat, axí com tot a part, e sa part sub-

jectada^ a son tot ab les altres partz essencials de les quals

la substància es ajustada e composta. Segueixse,' doncs,

sil mon es eternal, que obre sotz raó de les sues partz,

axí com bo qui fa be sotz raó de bontat. Cove, doncs,

quel mon fassa be sotz raó de sa bontat, e que aquell be

sia gran per so cor granea es aquella cosa per la qual

1. B, e donar (CM, ad dandum) ... e significar.— i. B, preposam
doctrina.— 3. CM, cum tabula.—4. B, la qual.— 5. B, bonea e bonea
sens los quals.— 6. B, axi tota sa part subjectada.—7. A, segues se.
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bontat es gran raó a bo que fassa gran be; e quar eterni-

tat es aquella cosa per la qual bonea' granea duren, e

bonea e granea son raons a eternitat com sia bona e gran,

seguexse de necessitat, sil mon es eternal, quen lo mon

sia product espesial be gran, eternal, infinit en bontat e

en eternitat extensament sotz raó de granea, cnaxí com*

eternificat en granea e en bontat sotz raó de eternitat, e

bonificat en infinitat e eternitat sotz raó de bontat; e asò

es fals, quar si era veritat, no seria en aquell be quantitat,

ni esdevendria en privació, ni la eternitat no seria sobjec-

tada a mal ni a poquea de granea ni a granea de ma];^ e

quar en totz los bens producs en lo mon à quantitat

e temporalitat, es mal eternal en lo mon, sil mon es eter-

nal. Cove, doncs, quel mon sia comensat de nou per so

que nos seguesquen les impossibilitatz damunt dites.

b. C. t. ^ b. Sil mon es eternal, son dues eterni-

tatz, la .).* es la eternitat de Deu, lautra es la eternitat

del mon, e la eternitat del mon muntiplica sa semblansa

en moltes eternitatz differens la .j.* de 1 altra <e sustenta-

des en les partz del mon, so es assaber, bonea, granea, e

les altres: d on se seguex destrucció de la granea e bonea

e unitat de singular eternitat, axí com seria destruída la

unitat e singularitat de Deu, qui es eternitat, en granea e

bontat, si era altra deu; e quar aytal destruiment, ^ es impos-

sible, cove se de necessitat quel mon sia comensat de nou.

b. C. t. C. Si lo mon es eternal, bonea e granea no

an concordansa en la sua eternitat; quar més es de mal

que de be en lo mon. e eternitat es més dejús a malea

que a bonea. Concordense, donques, en eternitat granea

e malea, e poquea e bonea: don se seguex que eternitat

es mala e gran e poqua e bona, ' e asò es impossíbol;

1. B, salta a V altre mol bonea. — 2. M, ita ut 811.-3. ^' nequt parui-

tati magnitudinis nec magnítudo malicie : M. nec parvitas magnitudini

ncc magnítudo malitiae.—4. A, c.— 5. B, daltre.— 6. B, e car altre des-

trouiment.—7. CM, est bona et mala, parva et magna (B, e poqu[e]a

es bona).
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per la qual impossibilitat es significat que lo mon es

comensat.

b. C. t. d. Sil mon es eternal, la sua eternitat es

sobject a infínida contrarietat de bonea e granea; quar po-

quea de be es infínida en duració, e granea de ma), quar

eternalment es més de mal que de be en lo mon: don se

seguex que mala cosa es ésser e bona ' no ésser; quar lo

be espassífic qui ve per successió, està en poca duració,*

avent comensament c fi mesurat per temps, el mal està en

privació del be, estant aquell be privat en initernum.^ Es,

doncs, lo mon comensat e no eternal, per so que no sen

seguesquen los inconveniens damunt ditz.

b. d. t. b. Sil mon es eternal, enfre la sua bonea

e eternitat à differencia reyal, quar si eren .j.' cosa me-

texa en nombre, no seria la eternitat sobjecta a malea, a*

la qual malea es sobjecta, com sia malea en lo mon eter-

nalment, sil mon es eternal; e asò metex de^ granea e dels

altres comensamens de la substància, qui son differens a la

duració del mon. No son, doncs, bonea e la eternitat del

mon .j." cosa mctexa en nombre, e seguex se que sola la

eternitat del mon es proprietat infinida, c les altres partz^

de la substància del mon an infinides proprietatz apro-

priades acsidentalment sotz raó de eternitat, vestida de

lurs semblanses finides en quantitat, estant eternitat fi e

compliment a aquelles sotz raó de duració, c aquelles

partz de la substància del mon estans raó a eternitat sotz

lurs propries proprietats inperfeccions de defallimens, c

son 7 totes coses pus nobles en eternitat quen sí metexes,

c pus amables en duració quen bonea granea e los al-

tres; ^e quar aquestes coses son impossíbols, seguex se de

necessitat quel mon sia creat de nou.

I. B, e bona cosa es.— 2. M, in parvitate (B, en poquea) durationls.

— 3. B, en eternum : CM. aeternaliter.—4. B. manca a.— 5, B, es de.—
6. B, sola eternitat ... e a les parts.— 7. B. de defalliments e com : C,

(íliçó perturbada) et sic sequitur quod : M, et defectibus : praeterea fuis-

tent.—9. B, les altres passim, ptr los altres, i vice versa.
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b. d. f. C. Sil mon es comensat de nou, enfre bo-

nea e eternitat es concordansa: quar enaxí com la bonea

del mon es en temps, enaxí la sua duració està en temps.

Mas si lo mon es eternal, son bonea e eternitat en con-

trarietat, ' quar la bonea es finida en quantitat, e la* eter-

nitat es sens quantitat infinida^ duració, e la bonea es raó

a bo* que fassa be, e eternitat a mal, qui aquell be pro-

duct fa esdevenir en privació en la qual està eternalment;

quar si lo mon es eternal, no es altra vida mas aquesta,

quar noi feu anc primer home ni derer, < sil mon es eter-

nal: sens la qual primitat c posterialitat^ la substància del

mon no poria abastar a resurrecció dels homens ni a

estenció de loc,7 e seria la eternitat causada sotz raó de

mal contra la eternitat desús e la fi de les coses. Es,

doncs, lo mon comensat per so que no sen seguesquen los

inconveniens damunt dits.

b. d. t. d. Sil mon es eternal, la bonea e la eter-

nitat del mon son en contraries fins, quar la fi de bontat

es ésser e la fi de 1 eternitat es no ésser; quar sotz raó

de be esdevé ésser de no ésser, e sotz raó de eternitat

esdevé ésser en enfinida privació. Es, doncs, la fi de eter-

nitat en mal e la fi de bontat en be; e quar aytal contra-

rietat es impossíbol, es impossíbol quel mon sia eternal.

b. t. b. C. Si lo mon es comensat, diferencia es

raó c dardat^ en qui apar concordansa de .j. be e daltre

e dun gran be e daltre,' la qual concordansa es separada

a contrarietat de .j. be e daltre e dun gran be'^e daltre.

Mas si lo mon es eternal, differencia no es raó a dardat

de bontat granea e eternitat, e los altres, e està confusa

I. B, c contrarietat.— i. A, a la.— 3. C, in finita : M, in infinita.

—

4. B, de bo.—5. B, mas a aquesta, car no fo anch primer hom ne darrer
serà : C, quoniam nunquam fuit primus homo neque ultimus crit : M,
cum primus homo stetisset nunquam, nec futurus sit ultimus.— 6. B, lo

qual prioritat e posterioritat.—7. B. ne estació del loch (CM, locorum).
— 8. B, claredat usuaL— ^. B, de un be e altre e de u gran be e altre.

—

1 0. B, e altre e de u gran be.
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en concordansa de be e de grsn be, e de be e de mal, e

de gran be e de gran mal,' e enaxf de la confusió de les

altres partz de la substància del mon; e quar aytal confu-

sió es impossible e contra* les diffinicions dels comensa-

mens de la substància del mon, seguexse de necessitat

quel mon sia comensat.

b. t. b. d. Diffcrencia de bontat, sens que con-

trarietat noy pot contradir, declara que bontat es major

e pus nobla en los individuus de les espècies quen los

genres e en les espècies d aquells, com sien los genres e

les espècies secundaries entencions, els individuus primà-

ries. Doncs, 3 si 1 mon es comensat, la sua duració es pus

nobla en los individuus^ quen los genres ni en les espècies;

mas si es eternal, es la sua duració pus nobla en les coses

qui més duren e qui son per les secundaries entensions, e

menys nobla ens aquelles qui son pus nobles e an més^ de

bontat e son per la primera entenció; e seguexse contrarie-

tat e confusió enfre bonea e eternitat, e asò es impossíbol;

per la qual impossibilitat es significat quel mon es comensat.

b. t. C. d. Sil mon es eternal, la sua eternitat con-

tradiu la 7 sua bontat en quant à concordansa ab mal, qui

en ella es sustentat eternalment, e la sua bontat à con-

cordansa ab eternitat qui es bona sotz^ raó de bontat. In-

fluex, doncs, la eternitat a sa metexa 9 bontat, contrarietat

e mal, '"estant sobjecta a mal eternal ab lo qual à concor-

dansa, e enfluex bontat a eternitat sí metexa e concordan-

sa, a la qual eternitat son be "bonea e concordansa; e

quar aytal influencia de concordansa e de contrarietat no

pot aver sobject en lo qual estia enfre bonea e eternitat,

es impossíbol quel mon aja de sí"metex sobjet eternal,

ni en ell eternitat pusca ésser sustentada.

I. C. boni et magni boni (M, manca boni segon) et boni et mali et

magni mali.— a. A, manca e contra.— 3. A. es doncs.

—

4. A, diuiduus.

—5. B, que en.—6. A, mas.—7. B. a Ja.— 8. B, sens.— 9. B, ací mattxa.
10. CM, malitiam — ii. CM, bene se habent.— 12, M, in se.
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C. d. t. b. ' Enfre la granea del mon e la sua du-

ració està diffcrencJa, per la qual son raons reyals no

confuses si el mon no es eternal, e si es eterna! son raons

confuses, quar no an per que sien clares, pus quel mon* no

à en sí essencial eternifícant eternifícable eternifícar, quar

si ó avia, produyria aytan gran com sí metex, la qual cosa

es impossible. Es, doncs, lo mon creat de nou per so que

la sua granea e duració pusquen ésser raons reyals no

confuses.

C. d. t. C. Lo mon es finit en granea de exten-

sitat; quar tot cors cove que aja estremitat, sens la qual

no poria avcr figura, ni sens figura no poria ésser cors.

Es, doncs, la sua granea finida en extensitat; c si es eter-

nal lo mon, es la sua duració infinida e està concordansa

en .'].* substància de part finida e infinida; 3 la qual cosa es

imposible e contra cors de natura. E enquara, que sen

seguirien moltz inconveniens sil mon era eternal; quar la

sua granea seria major en altre* quen sí metexa, so es

assaber, en la infinitat de la eternitat, e sís seria lo seu

magnificar, qui seria pus gran en eternitat que en granea;

e quar granea no pot ésser pus gran en altre quen sí

metexa, e magnificar à major concordansa ab granea que

ab altre, covénse^ de necessitat quel mon sia comensat de

nou per so que nos seguesquen los inconveniens damunt

ditz, ios quals serien sil mon era^ eternal.

C. d. t. d. Sil mon es eternal, la sua granea ma-

jor es en' contrarietat quen concordansa, la qual contra-

rietat es de infinit e finit, so es assaber, la infinida duració

e la finida extenció de granea; e asò metex se seguiria de

la eternitat del mon, qui seria major en contrarietat quen

concordansa, estant infinida en sí metexa e finida^ en ex-

I. B, c d tatxada t d b.— a. CM, ex quo mundus.—3. M, partim
finita et partim infinita.—4. B, en laJtre.— 5. B, per (A, a p) granea que
ab altre. Donchs couen se.— 6. B, serien lo mon es.— 7. B, manca es en,

— 8. B, matexa infinida.
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tensitat de granea. Seria, doncs, contrarietat composta de

infinitat c finitat, ' e seria fi e compliment de concordan-

sa, la qual cosa es impossible; per que lo* contrari de la

impossibilitat cove ésser de necessitat.

C. t. b. C. Sil mon es eternal, differencia major

es en granea c en eternitat sotz raó de contrarietat, estant

la granea del mon finida e la ^eternitat infinida, que sotz

raó de concordansa: d on se seguex que diferencia es pus

gran dardat en confosió* que en sí metexa; la qual cosa

es impossible, c lo contrari es necessari.

C. t. b. d. Sil mon es eternal, differencia de co-

ses contraries, so es assaber, finitat de granea e infinitat

de í eternitat, es major que de coses concordans. Asò me-

tex se seguex de la granea de differencia, sens la qual

differencia no poria ésser major de coses contraries que

de concordans.^ Es, doncs, granea de differencia contrarie-

tat, e poqueade differencia es concordansa: don se seguex

que enfre granea e differencia està major contrarietat que

concordansa; la qual cosa es impossible e contra la concor-

dansa de essencial magnificatiu magnificablc magnificar, en

los quals differencia es sustentada essencialment e natural.

Es, doncs, en la conclusió, vera la^ negació de la qüestió.

C. t. C d. Sil mon es eternal, granea de concor-

dansa major es en contrarietat quen sí metexa, so es

assaber, de contrarietat de infinit c infinit,* en qui granea

es major en concordansa, que en concordansa de finit e

finit; 9 e quar asò es impossible e contra la diffinició de

granea e de concordansa, de eternitat '"e contrarietat, se-

guex se de necessitat quel mon sia creat de nou.

d. t. b. C. Sil mon es eternal, diferensia de co-

ses concordans major es en la eternitat del mon quen la

I. A, infinitat e infinitat {canceítat in segon).— 2. B, per lo.— 3. B,

omet]z.—4. B, claredat en confusió.— 5. B. manca de.—6. B, concor-

dances.— 7. B, es donchs la conclusió uera la tatxat en la.— 8. CM, in

contrarietate finiti et infiniti (B, de finit e infinit).—9. B, e infinit.

—

10. B, e concordança e de eternitat.
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sua concordansa, estant lo mon infinit sotz raó de eternitat

qui en ell no à contrarietat, e la' sua concordansa finida

en la contrarietat del mon contraria a concordansa; e quar

differencia de concordansa, sustentada en essencial con-

cordatiu concordable concordar, no pot ésser major en

altra essència quen concordansa, no pot ésser lo mon

eternal, quar si ésser ó podia, puria ésser differencia de

concordansa major en altre quen concordansa; la qual

cosa es impossible.

d. t. b. d. Sil mon* era eternal, differencia seria

més difusa e estesa, en la eternitat de! mon, ab contrarietat

que ab concordansa; quar més coses serien contraries

sil mon era eternal, que concordans, estans aquelles

contrarietatz finides en les partz del mon e infinides en

la sua eternitat, e estant les concordanses finides en les

partz del mon. Seguirsia, doncs, sil mon era eternal, que

enfre differencia e contrarietat de infinitat 3 e finit, fos

major concordansa proporció e fi que enfre differencia c

concordansa de coses finides; e asò es impossíbol.

d. t. C. d. Sil mon es eternal, es concordansa per

so que sia contrarietat, c contrarietat no es per so que

sia concordansa; quar sil mon es eternal, major es contra-

rietat que concordansa, com sia la* contrarietat, de les

partz finides del mon, qui essencialment son finides, so es

assaber, bonea, granea, e les altres, e la eternitat del mon
es essencialment infinida: d on se seguex contrarietat de

cosa infinida <e finides en .j.* metexa substància, la qual

la .j.'^part de la substància, so es assaber, eternitat, es la

fi el compliment de tota la substància e de totes les sues

partz finides: e es, doncs, major ^ la part quel tot, e les

natures de les coses son majors en contrarietat quen con-

cordansa; e'quar totes aquestes coses son impossibles, es

impossible quel mon sia eternal per so que nos segues-

i.B, en la.— j. A, Si mon.— 3. CM, infintti.—4. B, si la.— 5. B, co-

ses infinides.—6. B, la qual una.—7. B, E. donchs major es.— 8, B, omet e.
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quen los tnconveniens damunt ditz e que concordansa no

sia per so que sia contrarietat, com sia, segons natura,

concordansa de les primàries' entensions e contrarietat de

les secundaries.

t. b. C. d. Sil mon es eternal, differcncia c con-

cordansa, e totes les partz de la substansia del mon, son

de la eternitat del mon, * com sia aquella infinida c totes

les partz finides, e tota la substància del mon seria de sa

part infinida; 3 e quar aquesta senyoria e pocessió e fi sia

contra bonea, granea, c los altres, seguexse que la infini-

tat del mon, la qual à tan solament en duració, si es eter-

nal, sia fi*c compliment, ab contrarietat, a tota la subs-

tància e a ses partz; e quar asò es impossíbol, lo mon no

pot ésser eternal.

2. Què es eternitat?

Solució e. d. e. Eternitat es aquella proprietat e

natura
«
per la qual duren granea c poder, eternalment, en

unitat de nombre; e per asò pot poder en eternitat cscr

gran infinidament e extensa.

C. d. t. C. Eternitat es granea qui à en sí mete-

xa concordansa de essensial magnificatiu magnificable mag-

nificar; e per asò eternitat es extensa infinidament en

granea e en concordansa.

C. d. t. d. Eternitat es granea qui es pus luyn a

son contrari que neguna altra granea; e per assò eternitat

no pot ésser de poquea ni pot estar osiosa.

C. d. t. e. Eternitat es granea qui no ha comen-

sament ni fi en extensitat ni en duració; c per asò* no pot

ésser termenada' ni finida.

C. e. t. C. * Eternitat es granea c poder 9 en quis

concorden infinida extensitat e duració com sien'°.j. me-

1. B. Car sia ... primeres.

—

t. CM, mundi posscssive.— 3. B, finida.

—4. Bi si ha 6.-5. M» in natura.—6. A, manca e per aso.— 7. M, termi-

nata, principiata.—^8. A, c. t.— 9. M, potestatem habens. — 10. B, sia en.
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tex nombre; c per asò pot poder totes coses grans ' en

eternitat e en concordansa.

C. e. t. d. Eternitat es granea e poder a qui nc-

guna contrarietat no pot contradir; e per asò* pot poder

ésser granea e granea pot ^ ésser eternitat.

C. e. t. e. Eternitat es comensantent infinit en ex-

tensitat <e)> en poder; e per asò pot comensar e tcrmenar

totes coses e estar fora aquelles^ infínidament.

C. t. C. d. Eternitat es granea qui pot més con-

trastar a contrarietat que neguna altra granea; e per asò

contrarietat no pot contrastar a natura eterna] infinida en

extensitat de granea e de concordansa.

C. t. C. e. Eternitat es granea en la qual concor-

dansa c comensament son .j.* cosa metexa en nombre; e

per asò no pot ésser més .].* eternitat, quar si ésser 6 po-

dia, comensament poria comensar contra proprietat eter-

na] de granea e^ de concordansa.

C. t. d. e. Eternitat es comensament, lo qual es

tan gran, que a tota contrarietat està denant e neguna con-

trarietat no à delí comensament, mas ell ^ pot contradir; e

per asò cove que aquell comensament sia concordansa.'

d. e. t. C. * Eternitat es poder qui à en sí concor-

dansa de eternificatiu eternificable eternificar; e per asò

negún poder no pot contra la concordansa de totz .iij."»

d. e.'°t. d. Eternitat es poder de concordansa; e

per asò en eternitat no pot poder de contrarietat contra

poder de concordansa.

d' e. t. e. Eternitat es poder per so que possible

e pogut pusquen ésser en eternitat .j.* cosa metexa en

nombre;" c per asò eternitat no pot ésser en poder ociosa,

ni poder en eternitat ociós no pot estar.

1. M, omnJa.— 2. B, manca per aso.— 3. B, omet pot.—4. B, daque-
Hes.— 5. B, omel c,— 6. A, mts d : B. ne a ell : C, nec sibi : M, nec ilJi.

—7. B, en concordançc— 8. B, t e.— 9. B, no pot contradir ... totes

tres.— 10. B, c e.— 1 j. CM, Jn numero absque principií novitate.
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d. t. C. d. Eternitat • es concordansa, e per asò es

pus luyn a contrarietat que neguna altra cosa: doncs, se

seguex de necessitat que contrarietat e temps ajen con-

cordansa; c per asò no pot ésser neguna altra eternitat.

d. t. C. e. Eternitat es comensament qui es con-

cordansa c es concordansa qui es comensament; c per asò

eternitat no pot comcnsar contrarietat contra concordansa,

e pot comensar concordansa contra contrarietat.

d. t. d. e. Eternitat es comensament qui es de-

nant'a totes contrarietatz; c per asò es enans comensa-

ment que temps, e temps no pot ésser de la essència de

)a eternitat ni neguna cosa qui en temps sia comensada.

e. t. C. d. Eternitat es poder ab concordansa, e

per asò pot eternitat enans que contrarietat, per Jo qual

poder, no pot contrarietat, ' en eternitat, contra concor-

dansa; e per asò no pot ésser mas .j.* eternitat.

e. t. C. e. Eternitat es concordansa de poder ab

comensament; e per asò comensament es denant a totes

coses qui no son* de natura cternal, les quals son detràs a

comensament eternal en temps comensat en lo qual son

comensades.

e. t. d. e. Eternitat es comensament qui no pot

comensar, contra sí metex, contrarietat; e per asò contra-

rietat no pot comensar neguna cosa contra comensament

eternal.

t. C. d. e. Eternitat es comensament per so que

concordansa sia enans que contrarietat; e per asò contra-

rietat no pot estar fora temps, ni concordansa eternal en

temps no pot ésser comensada.

|[ Difinida avem la eternitat de Deu, la qual diffini-

ció es molt amable als homens justz e molt timablef als

peccadors.

1. B, salta a eternitat de ta solució qui ve.— 2. B, dauant.-— 3. B, con-
tr«rieiar.—4. B, cternal comensament (CM, principium aeternum) ...

qui son.— 5. B, temable.
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3. Eternitat, de que es?

Solució d. e. f. Eternitat es de sí metexa c de es-

sencial entellcctiu entellegible entendre, qui son de saviea,

de la qual es eternitat per so que saviea pusca ésser de

esensial entellectiu entelligible entendre; c asos convertex

per so que eternitat pusca ésser de essencial eternificatiu

eternificable eternificar; e quar eternitat e saviea son de

poder, ' e poder es delies, e totz .iij." son .j.* metexa

essència, estant cascuna raó reyal, poden * ésser totes

aquestes coses e no sen pot 3 seguir negú inconvenient,

quar si ó faya, defalliria poder a sí metex e a eternitat c

a saviea; la qual cosa es impossible.

d. e. t. d. Eternitat es de poder e poder es de

eternitat, e per asò* eternitat pot ésser de sí metexa « e

pot en sí metexa; e per asò cotrarietat no à poder ab qui

pusca contrastar a eternitat: per que eternitat pot^ totes

coses sens que contrarietat no li pot contradir.

d. e. t. e. Eternitat es de poder c poder es de

eternitat; 7 e quar son .].* cosa metexa en nombre, pot

ésser eternitat de simplicitat, c composició no pot en ella

comensar; e per asò pot eternitat comensar^ ésser de no

ésser sens alteració e adició de sí metexa.

d. e. t f. Eternitat es de poder per so9 que po-

der pusca aver en lo mig de sí metex eternal possificar;

e per asò eternificable no pot defallir a eternificatiu, ni

possificable no pot estar en potencia, ans està eternalment

en actu.

d. f. t. d. Eternitat es de concordansa per so»

que saviea sia eternalment de concordans entellectiu en-

tellegible entendre, e que eternitat e saviea no sien de

1. B, e que eternitat e saviesa son de son poder.— 2. B, poder.

—

3. B, poden.—4. CM. et quoniam sunt unum ídem numero.—5. B, pot

de si matexa.— 6, B, per.— 7. B, es eternitat.— 8. B, manca comensar.

—

9. B, e per ço.
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contrarietat; e per asò contrarietat à concordansa ab pri-

vació e ignorància.

d. f. t. e. Eternitat es de comcnsament c comen-

sament es de eternitat, c amdós son .j.* cosa metexa en

nombre; e per asò saviea no pot saber neguna cosa denant

a eternitat, quar si ó faya, no seria eternitat comcnsament,

ni de comcnsament faria a sa volentat ni de son compli-

ment, e sabria saviea eternitat en defalliment.'

d. f. t. f. Eternitat es de entendre qui es mijà de

saviea eterna!; e per asò la saviea no pot ésser osiosa,

ni entelligible a entellectiu no pot defallir, ni amdós a

entendre.

d. t. d. e. Eternitat es de comcnsament e comcn-

sament es* de eternitat, e per asò comcnsament cternal-

mcnt de eternitat pot comensar; e per asò temps en eter-

nitat no pot comensar, ni contrarietat a eternitat e a co-

mcnsament no pot 3 contrastar.

d. t. d. f. En eternitat es miyà qui es etcrnar de,

cternificatiu e eternificable, e per asò eternitat es de eter-

nificable en cternificatiu e es de cternificatiu en eternifica-

ble c es damdós en eternificar; e per asò no pot defallir a

eternificar ni en ella* osiositat no pot estar.

d. t. e. f. Eternitat es de comensar per so que

comcnsament* en lo mig de eternitat pusca estar, c que

comcnsament de temps en eternitat no pusca entrar, ni

etcrnar en temps comensar; e per asò eternitat no pot

defallir ni montiplicar.

e. f. t. d. Eternitat es egualment de poder e de

saviea per so quen poder sia possificar en aytant ctcrnal,

com en saviea entendre; e per asò contrarietat es aytan

luyn a eternitat en posificar com en entendre, e pot po-

der de eternitat aytant com saviea.^

I. B, deffalliments.— 2. B. omet es.— 3. B, not pot.

—

4. B, en eter-

nifficar ne en la.— 5. B, salta a t'atlre mot comcnçiment.— 6. B, com
entendre e pot de eternitat aytant com de sauiesa (M, de sapientia).
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e, f. t. e. Eternitat es de comensament per so

que entendre sia eterna] en saviea, e que entelligible e

entès a entellectiu no pusquen defallir, ni entellectiu a en-

tès <(c)> entelligible; e per asò saviea esià eternalment de

sí metexa ' e de son entellectiu entellegible e entendre,

sens que no à mester altra essència qui sia miyà de son

estar e obrar, quar de sí metexa en sí metexa pot co-

mensar e eternar son etendre.

e. f. t. f. Eternitat es de entendre per so que

pusca estar en lo mig de saviea, e que pusca abastar a en-

tellectiu entelligible entès, *e estar en amdós; e per asò

saviea no pot defallir a entendre.

e. t. d. e. Eternitat es de poder qui es comensa-

ment, ^c per asò poder pot de eternitat comensar lo seu

possificar; e per asò contrarietat no pot en eternitat ne-

guna cosa diminuir ni* muntiplicar, ni pot ésser comensa-

ment essencial de eternitat, ans cove que estia fora eter-

nitat comensament acsidental; e per asò contrarietat en

eternitat no pot res comensar ni mudar.*

e. t. d. f. Eternitat es de posificatiu per so que

possifícatiu pusca aver eterna! possificable, e es de pos-

sificable^per so que possificable pusca aver eternal possi-

ficatiu, e es de possificar per so que eternalment pusca

estar en lo mig de possiBcatiu e possificable; e a asò con-

trarietat no pot contradir. 7

e. t. e. f. Eternitat es de eternificable per so que

eternificable sia de eternificatiu, e eternificar sia de eter-

nifícatiu eternificable; e per asò poder no pot defallir a

eternificar e comensar, c pot en lo mig estar de eternifi-

catiu e eternificable.

f. t. d. e. Eternitat es de saviea e de comensa-

ment per so que saviea, qui es intellectiu,* eternalment

1. B, matex.— i. B, entendre.—3. B, de comensament.— 4. B, manca
ni.— 5. CM, afegeixen aliquid diminuere.— 6. B, e es possificable : M,
manca,—7. B, contendre.— 8. BCM, de intellectiu.
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pusca comensar de sí metex son entelligible c son enten-

dre, al qual comensar contrarietat no pot contradir, quar

en eternitat no pot entrar ni de saviea comensar; e per

asò en aquell comensar eternal, matèria no pot estar, quar

lentellectiu eternal de sí metex comensa son entelligible e

damdós' es entendre e comensar.*

f, t. d. f. Eternitat es del myjà de saviea per so

que en aquell miyà contrarietat no pusca entrar e que en

eternitat ignorar no pusca estar; e per asò eternitat e sa-

viea, estans raons reyals,' son aytan grans en obrar com

en estar, e si no 6 erenj-^poria contrarietat entrar e estar

en eternitat <(e)> en saviea.

f. t. e, f. Eternitat es de saviea e de comensa-

ment per so quen saviea^ no sia entellectiu enans que

entellegible, ni cntellegible enans que entès, ^e que en-

tendre sia aytant eternal com amdós. Asò ésser no poria

si eternitat no era de saviea e de comensament formal-

ment e no material.

t. d. e. f. Eternitat es comensament, c per asò

contrarietat, de eternitat no pot comensar. Cove, doncs,

que eternitat sia de concordansa, en la qual eternitat es

de concordar, lo qual està eternalment luyn a contrariar;

e per asò contrariar sens 7 comensament de temps e temps

de comensament, no pot comensar.

4. Eternitat per que es?

Solució e. f. g. Eternitat es per sí metexa, estant

per sí metexa de essencial eternificatiu eternificable cter-

nificar, ab los quals pot enaxí estar per sí metexa com la

saviea qui per sí metexa està so que es, estant de essen-

cial entellectiu entelligible entendre; c asò metex se se-

1. B, e abdos. — 2. CM, est principiatum intelligere (M, intelligere

principiatum).— 3. B, estan rahons reals (formes usuals). — 4. A, no eren :

B, nou eren.— 5. B, que sauiesa.— 6. CM, intelJectivum.— 7. B, luny a

contrarieiar E per aço sens.
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guex de la volentat qui està per sí metexa ab essencial

amatiu amable c amar. Es enquara eternitat* per sí mete-

xa per so quar se convertex ab esseneial poder volentat

e saviea, qui .j.' cosa metexa son en nombre.

e. f. t. e. Eternitat es per so que la sua saviea

pusca ésser comensament eternal, e que lentelligiblc pus-

ca eternalment abastar a eternal entellectiu, e que amdós

pusquen abastar a eternal entendre. Aquesta suffíciencia

tan gran ésser no poria sens eternitat.

e. f t. f. Eternitat es per so quen saviea pusca

ésser entendre eterna! mijà enfre eternal* entellectiu e

eternal entellegible, e per so quar eternitat es, pot en-

tellectiu eterna] abastar de sí metex a eternal entellegible

entès e a eternal ^ entendre; e asò metex pot fer eternal

entellegible entès, qui de sí metex pot abastar a eternal

entellectiu e entendre, al qual entendre eternal poden

abastar de sí metexs^ eternal entellectiu e eternal entelle-

gible entès.

e. f. t, g. Eternitat es per so que la saviea de

Déu pusca aver en si metexa la sua íï, la qual pot aver

per raó de eternitat en la qual saviea à eternal entellectiu

e eternal entelligible entès e eternal entendre; e per asò

la saviea no à apetit ni enclinació a neguna fi qui sia fora

sí * metexa.

e. g. t. e. Eternitat es per so que la sua volentat

pusca ésser comensament eternal e aver en sí metexa

eternal amatiu e eternal amable amat e eternal amar. ^ Asò

metex se seguex de la volentat, qui es per so que la eter-

nitat pusca ésser amada eternalment en eternificatiu eter-

nificable eternificar' e en eternificar.

e. g. t. f. Eternitat es per so que la sua volentat

pusca aver en sí metexa eternal amar qui estia en lo mig

I. B, E encare eternitat esta.— a. B, manca enfre eternal.— 3. A, c

atcrna) : B, a eternal.

—

4. B, matex.—5. B, de si.— 6. B, amable e amar
eternal amar.— 7. C, eternifícato : M, aetcrnato.
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de eterna] amatiu e amable;' e per asò I amar de la volen-

tat no pot ésser alterat ni en privació esdevenir.

e. g. t. g. Eternitat es per so que la volentat

pusca aver en sí metexa e de sí metexa ^ eterna! íí en la

qual aja eternal repòs; e per asò la volentat no enserca

la sua fï sucsecivament, ans à aquella actualment en sí me-

texa en eternitat.

e. t. e. f. Eternitat es per so que poder pusca

ésser comensament eternal e que en sí metex'aja eter-

nal possiücar, qui sia en lo mig de eternal possifícatiu

possifícable possifícar,^ sens la qual eternitat poder no

poria ésser comensament eternal ni aver sufficiencia en

sí metex de sí metex, ni a eternal^ entendre e amar no

poria abastar.

e. t. ^e. g. Eternitat es per so que poder aja en

sí metex e de sí metex eterna! fí qui sia eternal comensa-

ment; e per asò en lo poder de Deu no à successió de

potencia en actu, quar tot quant à en sí metex es actual-

ment e eternal.

e. t. f. g. Eternitat es per so que poder aja cter-

nalment, en son possiíicar, la ii de son possifícatiu e de

son possificable; quar sens eternitat, la fí de son possifícar

sens successió no poria estar.

f. g. t. e. Eternitat es per so que sia eternal co-

mensament en la saviea <[e)> en la volentat de Deu; e per

asò nos seguex que Deus sia comensament per so quar à

comensat lo mon; quar ans que! mon fos era la sua eter-

nitat comensament eterna! en la sua volentat e saviea.

f . g. t. f. Eternitat es per so que sia en lo mig de

la sua saviea e volentat, per lo qual mijà no pot estar lur

existència e lur essencial agenciaren mutació ni en tem-

poralitat.

I. B. amatiu amable.— 2. B, manca e de si matexa.— 3. B, matexa :

M, ipsa.—4. B, del eternal possifficatiu possificar (CM, possificati).—5.

B. ne eternal.— 6. B, f.— 7. B, en lur essencial egencia (A, també egencia^.
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f. g. t. g. Eternitat es per so que sia fï de la sua

saviea e volentat, e que la sua B sia eternal en la saviea <^e^

en la volentat; e per asò la saviea e la volentat' no an ne-

cessitat de la fi de temporalitat.

f . t, e. f. Eternitat es per so que sia en lo mig de

saviea* eternal comensament; e per asò saviea no pot aver

ygnorancia de neguna cosa, ni osiositat en ella no pot ca-

ber ni estar. 5

f. t. e. g. Eternitat es per so que denant la saviea

de Deu no sia fi ni comensament; e per asò la eternitat es

aytant infinida en extensitat com en duració.

f. t. f. g. Eternitat es per so que la sua* fi sia

miyà de saviea; e per asò son .j.> cosa en nombre en-

tendre eternar e complir.

g. t. e. f. Eternitat es per so que en lamar, qui

es en lo mig de la volentat, acsident no pusca comensar ni

estar; e per asò es aquell amar eternal incorrompable < e

inmutable.

g. t. e. g. Eternitat es per so quen la volentat

de Deu sia comensament fi e fi sia comensament; e per

asò cove que lo seu amar sia eternal, e sia de fi e de co-

mensament eternal.

g. t. f. g. Eternitat es per so quen la volentat se

convertesquen eternalment mijà e fi; e per asò es lamatiu

fi eternal, e^lamable es fi eternal, e lamar atretal. Asò

ésser no poria sens eternitat estant .'].* cosa metexa ab la

volentat.

t. e. f. g. Eternitat es per so que en ella duren

comensament mijà e fi eternalment sens neguna successió;

e per asò en aquell comensament mijà e fi, qui en eterni-

tat estan, no à corropció, ni neguna fi noy pren alteració

ni negun? mudament.

I. B. E per aço sauiesa e uolentat. — 2. B, manca saviea.— 3. C, stare

potest in ea nec intrare : M, in ea iocum habere potest.— 4. B, que sua.

—5. A, ni corompable ; B, incorporable.—6. B, en.— 7. B, ne algun.
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5. Eternitat quanta es?

Solució f. g. h. La saviea de Deu es eternal per

raó de eternitat; e per asò cove que eternitat sia sens

quantitat per so que la saviea pusca saber infinidament, la

qual no Ja poria saber infinidament si ' eternitat avia quan-

titat, quar aquella quantitat privaria infinidament del saber

de saviea e infinida amativitat de la volentat qui ama ay-

tant infinida extensitat en eternitat com infinida duració;

e quar en Deu saviea volentat vcrtut e eternitat se con-

vertexen, seguexse de necessitat que eternitat sia quanta

en unitat sens quantitat.'

f, g. t. f. La volentat de Deu ama, en Ha sua sa-

viea, mijà eternal qui està en lo mig de eterna! entellectiu

c entelligible entès, lo qual en ells estar no poria si la eter-

nitat era quantificada c la* sua essència ab cantitat estava.*

f. g. t. g. La volentat de Deu ama eternal fi en

la sua saviea; e per asò eternitat no à quantitat per so

que la sua amabilitat sia infinida en la^ entellectivitat de

saviea e en la amativitat de la volentat.

f. g. t. h. La volentat de Deu vol que la saviea

sapia eternitat simple disparada a tota composició; e si

eternitat era ab quantitat en extensitat c sens quantitat en

duració, seria eternitat composta de majoritat c7 menori-

tat; e quar aytal composició seria contra la volentat e la

entelligibilitat de la saviea, eternitat no pot estar en

quantitat.

f. h, t. f. La vertut de Deu està en lo mig de la

sua saviea e de la sua eternitat; e quar està en infinitat

per raó de la infinida duració de eternitat, cove que estia

en infinida seybilitat* extensament^ sens quantitat.

1. B, no poria saber si : M, quod fieri non posset si. — 2. C, in uni-

tate simpJicifatis absque quantitate : M, in unitate absque differentia in

sua quantitate.— 3, M. cum.—4. B, en la.— 5. M, mensuraretur.— 6. B.

omet ]a.— 7. B, e de.— 8. A, saybilitat : M, intelligibiJirate.—9. B, e

extensament.
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f. h. t. 9. La fi de saviea està en la vertut de

eternitat iníïnidament ' en duració; e per asò aquella iï es

sens quantitat en durabilitat. Asò nnetex se cove de la fi

de extcnsitat, per so que la saviea aja aytan gran fi de

vertut en extcnsitat com en durabilitat.

f. h. t. h. Si eternitat avia quantitat en extcnsitat,

fóra la entellegibilitat de eternitat termenada en vertut

e fóra la sua entelligibilitat major en potencia que en

actu, quar possíbol cosa fóra a la' saviea a entendre eter-

nitat sens quantitat; e quar tot quant es en Deu es actual-

ment, cove quen eternitat no sia neguna quantitat.

f. t. f. g. La fi de saviea es que sia quanta en

nombre ternal, so es assaber, entellectiu' entelligible en-

tendre, e privació de la sua fi seria sil seu mijà, qui es

entendre, era mesurat ab quantitat de extcnsitat e de du-

ració. No pot, doncs, ésser en eternitat, quantitat, per so

que pusca abastar a la fi de saviea.

f. t. f. h. Ncgú mijà no es major quel entendre

de saviea, qui està eternalment enfre eternal entellectiu

entellegible, enfre los quals no poria estar eterna! si

eternitat avia quantitat;* quar no seria eternal entelligi-

bilitat qui abastàsí a eternal entellectivitat.

f. t. g. h, Neguna fi no pot ésser sabuda major

que la fi de eternitat, la qual fi es que eternitat aja en sí

metexa, sens quantitat, eternificatiu eternificable eternifi-

car ab los quals sia .j.» metexa essència aytan infinida en

extcnsitat com en duració.

g. h. t. f. En Deu està amar mijà vertuós eternal

enfre amatiu e amable, lo qual no poria estar vertuós si

la volentat arnava,^ en eternitat, quantitat.

g. h. t. g. En la volentat^està eternalment fi de

vertut; e per asò la volentat no pot amar visci en eterni-

tat, lo qual amaria en eternitat si ella avia quantitat.

I. A, amfinidament.— a. B, a la sua.— 3. B, eterna! ... en entellectiu.

— 4. B, contrarietat.— 5. A, abasta.— 6. B, ama.—7. B, uolentat de Deu.
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g. h. t. h. La volentat no à major vertut en amar

sí metexa quen amar eternitat, quar ab eternitat ' es .j.* cosa

metexa, e quar no ama en sí metexa quantitat, no à quanti-

tat per so que sia complit son amar. No ama, doncs, la vo-

lentat, en eternitat, quantitat, la qual eternitat no à quan-

titat* per so que sia en ella complit lamar de la volentat.

g. t. f. g. La volentat à en lo mig de sí metexa la

fi de sí metexa; e per asò pot reposar en sí metexa, lo

qual repòs ^aver no poria si eternitat avia quantitat; quar

aquella quantitat termenaria lamar de la volentat, en la

qual termenació la volentat repòs no poria aver, quar no

seria de sa essència infinida amabilitat.

g. t. f. h. La divina volentat no pot aver major

mijà que amar, ni la eternitat^ major que eternar, la qual

eternitat, si avia quantitat, lo pogra aver major senes^^

quantitat, e asò metex de la volentat. Seguexse, doncs,

que eternitat es sens quantitat.

g. t. g. h. Bn la volentat de Deu cove estar quan-

titat de nombre per so que la volentat pusca aver sa fi en

aquell nombre, qui es de essencial eternal amatiu amable e

amar; e en aquesta quantitat de nombre no pot estar

quantitat mensural, per so que la fi de la volentat pusca

ésser eternal; e quar enfre la volentat e la eternitat no à

majoritat, no pot ésser en eternitat, quantitat.

h, t. f. g. En la fi de eternitat no poria estar vertut

eternal si eternar, qui es mijà de eternitat, estava en quanti-

tat; quar aquella quantitat extensa eternal seria eternal vis-

ci ab lo^qual vertut no àuria fi ni compliment en eternitat.

h. t. f. h. Eternitat es major que temps; e per asò

lo seu mijà, qui es eternar e vertut e actu de eternitat, no

pot eser mesurat en temps, e per asò vens? e trespassa

quantitat de temps, lo qual trespassament no poria fer si

I. A, apaternitat.— 2. B, manca quantitat.— 3. B, reposar.—4. B,

saíta a i' altre mot eternitat.— 5. B, lo qual pogra . . sens.—6. B, manca

lo.—7. B, uench.
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en temps podia ésser mesurat. Asò metcx se seguex de

quantitat extensa, la qual vens e trespassa vertut de eterni-

tat, qui es major que quantitat.

h. t. g. h. Si eternitat fos termenada en extensa

quantitat, fóra la sua vertut major en la fi de duració

quen la fi de sa extensitat, quar en la fi de sa duració fóra

infínida, e en la fi de sa extensitat ' fóra finida. Fóra, doncs,

lo seu repòs en fi composta de majoritat e minoritat;*e

asò es impossíbol.

t. f. g. h. En eternitat no pot estar majoritat, quar

majoritat no pot estar sens minoritat; c per asò cove quen

la fi de eternitat sia mijà qui estia egualment, sens quanti-

tat, en lo mig3 de infinida duració e extenció.

|[ Per aquestes natures, que dites avem, dels comen-

samens, apar al enteniment la infinitat* que eternitat à en

extensitat, e aquesta invensió es molt amable.

6. Eternitat, qual es?

Solució g. h. i. Eternitat es qual escnciaHc subs-

tancial en qual eternal essencial amatiu e en qual essencial

amable e en qual essencial amar. En aquestz tots^ .iij. està

eternitat^ qual substancialment per so que cascú sia qual^

vertuosament e vertaderament.

g. h. t. g. Eternitat reyal es aquella en la qual

volentat e fisse convertexen, e aquesta es la eternitat de

Deu tan solament. Es .j.* altra eternitat entencional qui

es en lenteniment humà, qui es qualitat accidental en la

qual lenteniment contempla la reyal eternitat de Deu.

g. h, t. h. Aquella es eternitat reyal en qui la

volentat à major vertut; e per asò no pot ésser mas

I. B. de duració ... de extensitat.— i, B, en la fi ... e de minoritat.

—

3. B, miga.— 4. B, appar quell humà enteniment Ja infírraitat.—5. A, es

qual es ensial : B. es qual es essencial.— 6. B, e en qual eternal essen-

cial amable e en qual eternal essencial amar en aquests totes : CM, re-

peteixin també et qualificatiu etcrnali C, i aeterno M.— 7. A, eternita.

—

8. A, a qucl.— 9. CM, voluntas virtus et finís.
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.].* eternitat rcyal per so que majoritat pusca abastar a

vertut c a volentat. Es .j.* altra eternitat eviternal qui à

comensament, nias no à fi, c en ' aquella la volentat de lome

no à tan gran vertut en amar com à* en la reyal eternitat.

g. h. t. i. Aquella es reyal eternitat en qui volen-

tat e vertut son eguals substancialment sens negú acci-

dent; e per asò es aquella eternitat vertuosa e amorosa

en quals 5 essencials eternals de volentat e de vertut.

g. i. t- g. Aquella es reyal eternitat en qui la vo-

lentat ama aytan gran fi en veritat com en sí metexa; e

per asò la eternitat es aytant qual en aquella veritat com

en la volentat.

g, i. t. h. Aquella es reyal eternitat qui no es ma-

jor que volentat ni veritat, e en qui volentat es aytan gran

en veritat com en sí metexa; e per asò la volentat no vol

que eternitat sia sobjectada^a falsetat.

g. i, t. I. Aquella es rcyal eternitat qui es egual a

volentat c a veritat, c per asò fa ésser qual^ en amar veri-

ficar e eternar; c per asò falsetat ni desamar ni privar en

aquella eternitat no pot estar.

g. t. g. h. Aquella es reyal eternitat en qui es

major fi de volentat; e per asò la volentat humana forma

en son amar .j.* eternitat entencional qui es ymage de la

reyal eternitat en la qual la volentat contempla la eterni-

tat de son amar.'

g. t. g. i. Aquella es reyal eternitat en qui volen-

tat e fi son eguals en enfinir e amar; e per asò la volentat

del home just ama més aquella eternitat que la sua eterni-

tat eviternal.

g. t. h. i. Aquella es reyal eternitat qui està

cgualment en volentat sens majoritat; e per asò es majo-

ritat creada, en la qual la volentat del home pusca més

j. A, manca en.— 2. B. omet ha.— 3. B, en aquells eguals : CM, in

qualjbus aequalibus.—4. B, aquella real.— 5. B, objectada.—6. B, qual

en egualtat corregit c egual : CM, quale aequale.—y. CM, amati.
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amar aquella eternitat que la sua senblansa, en la qual

contempla la reyal eternitat ab ' major egualtat d amar.

h. i. t. g. Aquella es reyal eternitat en qui vertut

es fi de veritat e veritat es fi de vertut; e per asò la vo-

lentat de Deu no pot amar ni vol amar neguna falsetat, e

per asò falsetat no pot ésser creatura ni en natura eternal

no pot ésser sustentada.

h. i. t. h. Aquella es reyal eternitat en qui vertut

e veritat son quals* cternals sens majoritat; e aquella eter-

nitat à posada sa senblansa en la eviternitat del mon qui es

eternal segons posterioritat, e sa desenblansa^à posada en

aquella segons anterioritat de temps, en lo qual la eviter-

nitat* es comensada e temps en ella à pres comensamcnt.

h. i. t. i. Aquella es reyal eternitat qui egualment

€s en vertut e en veritat qual, e qui ífa en sí metexa vertut

c veritat eser raons reyals eguals e eternals, estant ^cascuna

qual substancialment sens negú accident.

h. t. g. h. Aquella es reyal eternitat qui es fi de

major vertut; e per asò vísci no pot ésser sustentat en

eternitat, ni en la eviternitat dels sans ^ de glòria no pot

ésser vacuytat de fi, ni en la eviternitat dels dampnatz^ no

pot ésser compliment de fi.

h. t. g. i. Aquella es reyal eternitat en qui vertut'

e fi son eguals e quals, e per asò aquella eternitat es fi e

vertut de totes fins c'^vertutz creades; e per asò no pot

ésser en ella visci sustentat ni vacuytat "de fi.

h. t, h. i. Aquella es reyal eternitat en qui vertut

à major egualtat; e per asò cove que'* en aquella eternitat

sien quals en qui egualtat sia sustentada; quar sens aquells

quals, egualtat no àuria en qui fos.

I. B, manca ab.— 1. B, quals {corregit de reals) c eguals : CM, ae-

quales quales (M, et qualesj. — 3. A, es adés senblansa : B, e sa sem-
blanca.

—

4, A, auitcrnitat.— 5. B, equitat.—6. B. reals quals eguals ...

estans.— 7. B, eternitat dels sants.— 8. B, ne (usual) de la euitcrnitat

dels dampnatges.— 9. B, salta a Valtre mot virtut.— >o. B, e de.- 1 1. B,

ne uacuat. — 12. B, (manca Aquella ... egualtat) E per aço que.
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i. t. g. h. Aquella es tcyal eternitat en qui à ma-

jor fi de veritat; c per asò cove que en veritat sia eternal

qual verificatiu qui sia fi de eterna! qual verificable, e que

amdós sien eternals quals fi de eterna! verificar qual, e

aquell sia fi damdós.

i. t, g. i. Aquella es reyal eternitat en qui fi à*

egualtat eterna! de veritat, e per asò en aquella eternitat

cove ésser* egualtat en veritat de verificatiu eternal qual

egual, 5 e de verificable eternal qual egual, e de verificar

eternal* qual egual; e per asò en natura de eternitat no

pot estar desegualtat.

i. t. h. i. Aquella es reyal eternitat en qui à ma-

jor egualtat de veritat quen les eternitatz entencionals

eviternals, les quals son ymages de la reyal eternitat a la

qual hom va ab veritat.*

t. g. h. i. Aquella es reyal eternitat en qui à ma-

jor fi de egualtat; e per asò cove que en eternitat sia fi

en quals essencials eguals de fi,* en la egualtat dels quals

fi sia eternal.

7. Eternitat, quant fo?

Solució h. i. k. Eternitat fo c es c serà sens temps

e sens'' moviment, per so que la sua vertut veritat e glòria

sien en ella sens successió e moviment; e per asò à' eterni-

tat creada la sua senblansa en eviternitat, en la qual es temps

sens successió e sens moviment, e aquella senblansa es la sua

desenblansa en quant es comensada e en temps sustentada.

h. i. t. h. Eternitat à major vertut c veritat^que

temps e que moviment; e per asò fo enans que temps e

que comensament en temps'® sustentat e temps en cl! co-

1. B, fi c.— 2. B, ma/ica ésser.—3. B, salla a l'atlre mol egual.—

4. B, eternar.—5. C in qua major est finís ad quam beati vadunt cum

(A, ap) veritatc : M. in qua major est finís ad quam cum veritatc ten-

ditur.— 6. C, in qualibus equalibus csseníiaÜbus et equaJibus finis (B, c

eguals de fi : M, no tradueix de fi).— 7. B, omet sens.—8. B. manca ha.

— 9. B, manca e veritat.— 10. B, salta als altres mots en temps.
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mensat: d on per raó dasò eternitat en temps no pot estar

ni eternitat en temps caber.

h. i. t. i. Veritat e vertut an major egualtat'en

eternitat que en temps; e per asò aquella major egualtat

de vertut e de veritat no pot caber* en la egualtat que

temps à en vertut c en veritat:' per que cove que temps

sia comensat fora eternitat.

h. i. t. k. Temps es sustentat en moviment de

vertut c de veritat e menoritat; e per asò Jo seu moviment

està enfrc potencia e privació: per que en eternitat no

pot caber ni estar.

h. k. t. h, Majoritat es ymage de la vertut e glò-

ria de la eternitat,^ e temps< es ymage de moviment e de

comensament, la qual ymage en ells es sustentada, e ells,

sens aquella ymage, no porien ésser ni estar. Fo,^ doncs,

enans eternitat que temps e que lo seu sustentament.

h- k. t. i. Egualtat de eternitat e de temps no pot

estar en vertut e en glòria; e quar aquella egualtat no à

en qui sia sustentada, no pot estar temps en eternitat, ans

cove que per elles' sia comprès e mesurat.

h. k. t. k. Vertut e glòria no poden estar en me-

noritat sens temps; e per asò temps à concordansa ab

menoritat, ab la qual menoritat eternitat^ no pot aver con-

cordansa en duració de glòria e de vertut.

h. t. h. i. Vertut à major egualtat en eternitat que

en temps; e per asò la vertut de eternitat no pot caber en

la vertut de temps. Cove, doncs, estar» la vertut de temps

en comensament, en lo qual temps cove ésser comensat

per so que'<'en ell la sua vertut sia sustentada.

h. t. h. k. Majoritat e menoritat son contraris,

per que aquella contrarietat ab .).* metexa vertut nos pot

I. B, salta a t'attre mot egualtat.— 2. B, cabre.— 3. B. c ueritat.

—

4. M, ininensitatis, virtutis, glortae et aeternitatis.— 5. B, repeteix es

ymage ... eternitat e temps.—6. B, no poria ... Es (M, extat).—7. C, ab
illa : M. per ipsam.—8. B, e eternitat.— 9. B, ésser ctr.— 10. B, ab lo

qual] temps ... per que.
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convertir; e quar eternitat e majoritat se concorden, e

temps e menoritat, la vertut de eternitat en temps no pot

ésser sustentada, ni la vertut de temps en eternitat nos

pot estendre. •

h. t. i. k. La vertut qui ncx de eguals minoritatz

no pot néxer sens» temps, per so quar temps no pot ésser

sens minori tat; e per asò temps no pot ésser egua! a eter-

nitat, en la qual nex eternar qui es egual vertut de eterni-

fícatiu e eternificable.

i. k, t. h. Veritat e glòria son majors en eternitat

que en temps, e asò no pogra ésser si eternitat fos en

temps e temps en eternitat. Fo, doncs, eternitat enans

que temps fos comensat.

í. k. t. i. En eternitat àn egualtat glòria e veritat,

e aquella egualtat no porien aver en temps; 3 e per asò

temps e eternitat no poden estar ni caber en .j.« meíexa

egualtat.

I. k. t, k. Eternitat e veritat no porien aver en

glòria repòs ab menoritat, ab la qual aurien repòs en glò-

ria si ab temps estava veritat en eternitat.

I. t. h. i. Egualtat de veritat es major en eternitat

quen temps; e per asò eternitat comprèn, ab egualtat de

veritat, la veritat de temps e la egualtat d aquella: per que

cove de necessitat que la veritat de les coses qui en

temps son sustentades, aja comensament en lo qual temps

sia comensat.

i. t. h. k. Una metexa veritat no pot estar .j.* me-

texa majoritat *e menoritat; e quar eternitat es veritat

major que la veritat de temps, si temps estava en eterni-

tat e eternitat en temps,, estaria/ .j.* metexa veritat major

e menor: la qual cosa es impossible.

i. t. i. k. Egualtat e menoritat no poden ésser -j.*

metexa raó en veritat. Asò metex se seguex de eternitat

I. B, entendre.— 2. B, no pot ésser sen.— j. M, esic non posset

(B, no poria) jn jpsis cum tempore.— 4. B, una maioritat.— 5. B, estaua,
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c de temps, qui en veritat no pot • caber ni estar. Està,

doncs, aquella* egualtat fora eternitat comensada, en falsa

openió daiscuns filòsofs qui an dit quel mon es eternal.

k, t. h. i. La major glòria no pot estar fora la

major egualtat de gloriatiu gloriejable gloriejar. ^ Estaria,

doncs, aquella major glòria fora la egualtat de sí metexa

si temps e eternitat avien egualtat^ en duració, com sia

asò quen temps egualtat de gloriatiu gloriejable < glorie-

jar no pusca eser sustentada.

k. t. h. k. En^ la glòria de eternitat no pot eser

menoritat, ni la glòria de temps no pot ésser en majoritai;

e per asò temps no pot estar en eternitat.

k. t. i. k. Egualtat de eternitat e de menoritat no

pot estar en glòria; e per asò aquella egualtat no à sob-

ject^ en qui pusca estar, quar si sobject podia aver, porien

se convertir glòria e passió,^ egualtat e menoritat, lo qual

convertiment es impossible: per la qual impossibilitat es

demostrat que temps no pot ésser eternal.

t. h. i. k. La major egualtat no pot caber en la me-

nor, 9 quar si caber hi podia, poria ésser aytan gran meno-

ritat com majoritat; la qual cosa es impossíbol. Fo, doncs,

eternitat enans que temps e fo enans sens temps, e serà la

sua ymage eternal en temps, la qual ymage es eviternitat, '*

en qui la eternitat eternalment serà contemplada per los

sans de glòria e temuda per los peccadors infernatz."

8. Eternitat, on es?

Solució C. i. k. Granea satisfà aytant a eternitat'*

de veritat e de glòria en extensitat infínidament, con eter-

nitat a granea en duració; e per asò es eternitat en infïnida

I. CM, non possunt.— 2. B, manca aquella.— 3. B, glorificttiu glo-

riable gloriar.—4. B, repeteix de si matexa ... egualtat.—5. B, que temps
e egualtat de gloriatiu gloriable-— 6. C, in : M, manca.—7. B, salta a
t'atíret^ot subiect.— 8. CM, poena.—9. B, menoritat.— 10. B, en eterni-

tat corregit [en] euiternitat.— 1 1. C, et peccatores cruciabit in eternum :

M, et peccatores ... aeternaliter cruciabuntur.— ta. A, repeteix aytant.
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extensitat de veritat e de glòria e en infínida' duració, per

la qual infinitat es fora temps c fora terminació, e comprèn»

lo firmament c tot so qui en ell es contengut, e està defora

e dedins lo firmament infinidament, essencialment, mag-

nificadament, vertaderament, gloriosament e eternalment.

C. i. t. C. Eternitat es en tot loc e fora loc, per so

que veritat pos en ver concordansa de infinitat en exten-

sitat ^ en duració; c per asò eternitat no pot ésser conlo-

gada en loc ni compresa, e pot ésser en tot loc e fora loc*

C. i. t. í. Eternitat es en egualtat de granea e de

veritat; c per asò es en egualtat ^ de ^magnificatiu raagnifi-

cable magnificar e de verificatiu verificable verificar. ^ Es,

doncs, eternitat en tot compliment.

C. i. t. k. Eternitat es en granea de veritat e es

en veritat de granea; e per asò es en tot quant es sens

poquea e sens falsetat.

C. k^ t. C. Eternitat es en concordansa de granea

e de glòria; e per asò no es en poquea ni? en pena ni en

contrarietat: per que eternitat no pot ésser compresa, ans

conté en sí metexa tot quant es creat.

C. k. t. I. Eternitat es ab granea en egualtat de glò-

ria, e per asò està en gloriatiu gloriejable^gloriejar en qui

granea està extensament ab egualtat de magnificatiu magni-

fícable magnificar; e per asò eternitat comprèn tot quant es.

C. k. t. k. Eternitat es ab glòria en granea;' e per

asò no pot ésser en poquea ni en pena, e està en son

compliment, <e)> en lò compliment de granea e de glòria,

ab'^cternificatiu eternificable eternificar qui son lo seu com-

pliment, e ab ells "està en tot quant es e en sí metexa.'*

C. t. C. i. Eternitat es en sí metexa ab granea

concordansa e egualtat de eternificatiu eternificable eter-

I. B, c infínida.— 2. A, compte.— 3. B, e de extensitat.—4. B, tot

loch.—5. B, es egualtat.— 6. M, virtuificativi, biJis, are.—7. B, repeteix

en poquea ne.— 8. B. gloriable.—9. B, es glòria de tatxat [en] granea.

— 10. B, en son compliment de granea e de glòria e ab.— 1 1. B. ell.—

13. B. salta a t'ettre mot matexa de ta seíueii fut ve.
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nifíçar^ sens los quals estaria en vacuytat de sí metexa e

de granea concordansa egualtat. Està, doncs, eternitat en

compliment de sí metexa e de granea concordansa egualtat.

C. t. C. k. Eternitat està en granea <e> en concor-

dansa fora minoritat poquea e contrarietat; e per asò no

pot ésser compresa en loc ni fora loc.

C. t. i. k. Eternitat comprèn tota minoritat ab ex-

tensitat <^e)> egualtat de granea e ab duració e egualtat de

sí metexa; e per asò neguna menoritat no pot compendre

eternitat.

i. k. t. C. Eternitat està en compliment' de veritat

glòria e concordansa; e per asò està en veritat verifícatiu

verificable verificar, e en glòria glorificatiu glorificable glo-

rificar, ^e)> en concordansa concordatiu* concordable con-

cordar, per so que eternitat pusca en lur compliment estar.

i. k. t. i. Eternitat està en egualtat de glòria e de

veritat ab egualtat de sí metexa; e per asò no pot «star

en desegualtat ni en pena ni en falsetat, en qui estaria si

era compresa.

i. k. t. k. Eternitat trespassa totz los termens de

menoritat, e asò veritat posa en ver per so que ab eterni-

tat en glòria repòs pusca aver.

i. t. C. i. Eternitat està en sa egualtat ab veritat c

ab concordansa; e per asò^ està en son eternifícatiu eter-

nificable eternificar e ells estan en ella: per que eternitat

no pot ésser compresa per falsetat contrarietat e des-

egualtat ne per neguna altra cosa.

i. t. C. k. Eternitat es en verificar concordar e eter-

nar sens minorificar;^e per asò en minoritat no pot terme-

nar, ni veritat ni concordansa en ella no poden ^ defallir.

i. t. i. k. Eternitat es veritat c egualtat e no es

menoritat; e per asò està en verificar e egualar sens mi-

norificar: per que eternitat no pot ésser compresa.

I. B, esta compliment.— 2. B, en concordatiu.— 3. B, e ab (A, ap)

ucritat ... e ab aço.— 4. B, minoritat.— 5. B, porien.
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k. t. C. i. Eternitat està en glòria ab cgualtat de

concordansa; e per asò es en " aquella glòria ab concordan-

sa de concordatiu concordable concordar. Està, doncs,

eternitat en concordable per so que concordable no pusca

defallir a concordatiu e a concordar.

k. t. C. k. Eternitat està en sí metexa ab concor-

dansa de glòria; e per asò està en concordansa de gloria-

tiu glorjejable» gloriejar, en la qual concordansa eternitat

fa estar son eternar per so que aquella concordansa en

minoritat no pusca termenar.

k. t. i. k. Eternitat es en egualtat de sí metexa e

de glòria; e per asò la sua essència no pot estar termcna-

da en minoritat desegualtat privació e pena.

t, C. I. k. Eternitat està tota en egualtat <c> en

concordansa en ^ qui no à menoritat; e per asò no pot

ésser termenada en desegualtat contrarietat e menoritat.

Es, doncs, eternitat, en tot quant es, comprenent c no

compresa.

9. Eternitat, còm es?

Solució c. e. k. Eternitat à en sí metexa essencial

manera per la qual es,* so es assaber, essencial manera de*

essencial eternificatiu eterniíicable eternifícar en qui està

manera essencial de granea glòria e poder.

C. e. t. C. Eternitat es magnificable possifícable

concordable eternificable, e es magnifícativa poscificativa

concordativa, c es magnificar possificar e concordar;^ e

per asò à manera en sí metexa d estar e obrar.

C. e. t. e. Eternitat es granea poder comcnsa-

ment, e per asò à manera de unitat e de moltes raons

reyals; e per asò pot eternitat ésser so que es c pot ésser

1. B, ab : M, manca.— i. B, de glorifFicatíu gloriablc : M, de glo-

rificativo, bili.— 3. B, manca en.—4. B, manca es.— j. M, no tradueix

cssencUi manera de.— B, concordatiua eternificatiua ... e concordar cter-

nifficar : CM, com B.
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gran e csser comensament, ' e poden esscr eternals raons

granea poder e comensament.

C. e. t. k. Eternitat à tan gran poder que mino-

ritat no li pot contrastar; e per so pot aver manera, sens

minoritat, en magnificar possificar e eternar: per la qual

manera eternitat es so que es.

C. k. t. C. * Eternitat à manera de compliment qui

es fi de granea glòria e concordansa; e per asò eternitat

es so que es, <(e]> en la sua manera granea glòria e concor-

dansa an manera eterna! per la qual son eternals.

C. k. t. e. Eternitat es per so que granea e glòria

sien en ella sens comensament de temps, e granea es per so

que glòria e eternitat no ajen comensament en extensitat,

e glòria es per so que granea e eternitat no ajen passió;' e

per asò en aquesta fi à eternitat manera de compliment.

C. k. t, k. Granea es en glòria * de eternitat, e per

asò eternitat no à manera de minori tat; e glòria es en

granea de eternitat, e per asò eternitat no à manera de

passió.* Està, doncs, eternitat^so que es ab manera formal

c no material.

C. t. C. e. En eternitat à concordansa de granea

c de comensament; e per asò eternitat à manera de con-

cordansa en granea ^e)> en comensament: per la qual con-

cordansa eternitat à manera de ésser granea e de ésser

comensament e concordansa.

C. t. C. k. Eternitat à manera de magnificar sens

menorificar, e à manera de concordar sens contrariar, ? e à

manera de eternar sens privar; e per asò en eternitat no

à manera de corropció, e la sua manera es durar en sí

metexa en granea <(e)> en concordansa.

C. t. e. k. Eternitat es tan gran comensament que

no pot ésser comensada en ella menoritat qui sia de la

I. C. magnitudo (B, granea) et principium : M, magnitudo potcsta*

et principium.— a. B, c.—3. M, poenam.— 4. B, es glòria.— 5. M, poe-

nac.—6. B, en eternitat.— 7. B, centrariciar.
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sua essència; e per asò, en lo seu estament, ' ntinoritat no

à neguna manera: d on se seguex que eternitat à manera

en extensitat infínida e en* infínida duració.

e. k. t. C. Eternitat es plena en sí metexa de po-

der glòria e concordansa, e de eterniíicatiu eternificable

eternificar; e per asò es plena de manera infínida en dura»

ció en possifícació e en gloriació en ' concordansa; e ab

aquesta manera es eternitat so que es.

e. k. t. e. Estant eternitat poder en glòria e en

comensament, à manera possifícativa e possilicable, gloria-

tiva e gloriable,^ comensativa e comensable, eternifícativa

e eternificable; e per asò à manera d estar en possifícar

glorificar comensar e eternar.

e. k. t. k. Estant < eternitat ab poder en glòria, à

poder ^ de eternificar gloriar sens minorificar; e estant eter-

nitat en poder ab glòria, à manera de eternificar possificar

en gloriar? sens minorificar.

e. t. C. e. En so que concordansa pot ésser en

comensament, à concordansa manera de sí metexa e de

poder e de comensament; e estant comensament en con-

cordansa, à manera de sí metex^ e de poder e de^ concor-

dansa; e estant eternitat en poder comensament e concor-

dansa, à manera de sí metexa e de poder '"concordansa e

comensament.

e. t. C. k. Estant poder en concordansa e concor-

dansa en poder, minoritat no pot aver manera en concor-

dansa ni en poder. Asò metex se seguex en eternitat, en qui

minoritat no pot aver manera per so cor eternitat està en

poder e en concordansa. Es, doncs, eternitat so que es ab

la sua manera metexa e ab" manera de poder e concordansa.

I. C. esscntia : M. esse.— a. A. c n : B, c.— 3. B, en glorifficacio e

en : C, glorificatione et : M, glòria et.

—

4. B, glorifícatiua gloviable :

CM, gloriBcativum et (C, manca et) glorificabiiem.— 5. B, estans ací i a
ia Unta itgüt»t.—^6. M. Aeternitas cum potestate in glòria modum ha-
be».— 7. BC, glòria.— 8. B, matex».—9. A, omet d«.— 10. B, e psder.

—

1 1. B, e ab la.
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G. t. e. k. Poder no pot ésser comensament ab

menoritat, ni comensament ab menoritat no pot ésser po-

dcr;c per asò menoritat no à manera, en lo convertiment'

e en la unitat de nombre, de poder e de comensament.

Asò metex se seguex de eternitat, en qui minoritat no à

manera, estant eternitat poder e comensament.

k. t. C. e. Concordansa e comensament, qui son

eternitat, an manera eterna! com ajen repòs en glòria, ab la

qual eternitat es .j.* cosa metexa en nombre; e glòria, qui

es eternitat, à manera eternal com sia repòs^ de comensa-

ment e de concordansa. Asò metex se seguex de eternitat,

qui à manera gloriosa comensant e concordant e eternant.

k. t. C. k. Glòria e eternitat an manera sens mi-

noritat en concordansa, contra la qual manera no pot mi-

noritat; e per asò en la manera de eternitat e de glòria no

à manera de contrarietat de temps ni de pena* ni de negú

mudament.

k. t. d. k. Si en glòria no era comensament e

glòria no era en comensament, ' eternitat, qui es glòria

e comensament, no àuria manera de eternar comensar <e

gloriar,^e menoritat àuria manera en menorifícar glòria

comensament e eternitat; e asò es impossible.

t. C. e. k. Menoritat es ens qui es prop a no

csser; e per asò no pot aver comensament en eternitat, en

qui à concordansa de eternifícatiu e eterniíicable e eterni-

fícar, la qual concordansa es manera en eternitat sens con-

trariar: < per la qual manera eternitat pot estar e obrar.

10. Eternitat, ab que es?

Solució e. f. k. Eternitat es ab infinitat de eterni-

fícatiu eternificable eternifícar; e per asò abasta a infinit

poder infinida saviea e infinida glòria, ab los quals es .j.*

metexa cosa en nombre.

I. B, comentaincnt.— a. B. pcnu.— 3. M, no osct prlncipiurn.—

4. B, comensar g^oriegar.—5. B, de eternitat icnt contrariciar.
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e. f . t. e. Eternitat es ab infinit poder e ab infini*

da saviea, e per asò es infinit comensament qui abasta a

infinit possificable e entelligible; e per asò eternitat no

pot defallir ni la saviea no pot aver ignorància.

e. f. t. f . Eternitat es ab miyà qui està enfrc etcr-

nificatiu e eternifícable, possifícatiu' possificable, entellec*

tiu entelligible; e per asò eternitat es ab compliment de

sí metexa e de poder e de saviea. *

e. f . t. k. Eternitat es ab poder de saviea e es ab^

saviea de poder c es ab sí metexa;* e per asò menoritat en

eternitat no à poder.

e. k. t. e. Eternitat es ab poder en glòria e es en

glòria ab poder; e per asò es gloriós e poderós comensa-

ment eternal.

e. k. t, f. Eternitat es ab entendre sí* metexa <c>

es ab glòria son poder; e per asò ignorància ni defalliment

de poder ni de glòria en ella ^ no pot estar.

e. k. t. k. Eternitat es ab majoritat de poder e

de glòria sens minoritat; e per asò es major que temps

c que defalliment de poder e que privació de glòria, e

minoritat no pot eser de la sua essència, ni majoritat atre-

ta], 'qui sens menoritat no pot ésser.

e. t. e. f . Eternitat es ab poder de comensament

e es ab mijà de poder; e per asò pot comensar eternar de

eternificant e^de eternificable.

e. t. e. k. Eternitat es ab poder comensament;» e

per asò no pot ésser eternitat comensament ab minoritat,

e poria comensar totes\coses eternalment si elles '°ó podien

reebre.

e. t. f. k. Eternitat es ab pocificant e ab possifi-

ble; e per asò pot ésser "ab eternificant e ab eternificable.

I. B, manca e eternificable, possifícatiu.

—

2. B, poder de sauiesa.—
3. B.e ab.—4. CM, ipsa : AB. metex.— 5. B. de si : CM, suí.— 6. B,

en ejl.—7. B, ni minoritat (manca atretal),— 8. B, manca e.—9. M, cum
potestate principií : B, ialta a I altre mot comensament.— 10. A, sia elei,

— II. B, per «sscr.
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c es sens minoritat en possificar c en eternar: per que mc-

noritat en eternitat no pot entrar.

f . k. t. e. Eternitat es ab gloriejar comensar e saber

e eternar; e per asò es ab unitat de totz .iij. e roman raon

reyal ab totz ' .iij. e ab saviea e ab glòria e ab comensament.

f . k. t. f . Eternitat es ab mijà de saviea e de glò-

ria; e per asò no pot ésser defora* saviea ni defora glòria,

ni aquella saviea ni aquella glòria defora eternitat no po-

den 3 estar.

f. k. t. k. Eternitat es ab saviea e ab glòria en sí

metexa, e saviea es ab glòria en eternitat, e glòria es; en

eternitat ab saviea; e per asò en eternitat, ignorància pena

privació ni minoritat no poden entrar.*

f. t. e. f. Eternitat es ab comensament de saviea

en io mig de saviea e en lo mig de comensament; e per

asò a lentellectiu no pot defallir entellectible,^ ni a len-

tellegible entellectiu, ni entendre a amdós.

f. t. ^e. k. Eternitat es ab comensament de saviea

e es ab saviea de comensament; e per asò no pot comen-

sar ab minoritat, ni minoritat la sua saviea no pot com-

pendre ni termenar.

f. t. f. k. Eternitat es ab saviea sí metexa e es

ab sí metexa saviea; e per asò es ab sí metexa e ab saviea

mijà qui es eternar e entendre,^ ab lo qual menoritat no

pot participar.

k. t. e. f. Eternitat es ab glòria comensament de

glòria e glòria es ab eternitat comensament de eternitat;

e per asò comensament està en lo mig de glòria e de eter-

nitat, al qual no poden defallir gloriejar ni eternar, ni a

ells, comensar.

k. t. e. k. Eternitat es ab comensament en glòria

e es ab^ glòria en comensament; e per asò menoritat no

pot comensar en glòria ni en eternitat.

I. B, totes.— a. A. de bora.— 3. B, no pot.—4. B, estar.— 5. B, in-

WlJigible.— 6. B, c.—7. M, aeternale intelligere.— 8. B, e ab.
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k. t. f. k. Eternitat es ab eternar glòria 'e es ab

gloriejar eternar; c per asò mcnoritat en la glòria de eter-

nitat no pot estar ni» en la eternitat de glòria.

t. G. f . k. Eternitat es ab comensar entendre e ab

etendre comensar; c per asò no pot ab n^inoritat comen-
sar son entendre ni son' eternar.

|[ Significada avem eternitat artificialment, segons les

.X. qüestions que dites avem, la qual significació c decla-

ració ei lum al humà enteniment* com artificialment trespàs

entendre altament sobre sí metex, la entelligibilitat de Deu
c de ses proprietatz, ajudant, emperò, la gràcia* de Deu.

De la .viij." part

JL•i/N aquesta part donam doctrina con hom solvc unes

qüestions per altres, so es assaber, que per les solucions

de les unes qüestions hom solvc les altres, les quals solu-

cions son en aquesta distincció,^ e primerament, de les

qüestions qui son en la primera part, ab les quals solvem?

esta qüestió:

I . <JDe íes qüestions de ta primera figuray

oi es resurreció.

1. Solució b. C. Provat avem que bonea e granea

nos poden convertir en les coses creades, e per aquesta

probació es significada resurrecció; quar si no era resurrec-

ció, seria enaxí impossibol que Deus fes^gran be en les

I. CM, gloriari {la lliçó del text sembla que ha d' ésser gloriar o glo-

riejar).— 2. B, manca ni.— 3. B, e son.

—

4. B, signifficacio en luma
enteniment : C, significatio et declaratio est raultum utilis siue lumen
intellectui humano : M, significatio et declaratio multum est necessària

(t delectabilis ee quod est lumen humano intellectui.—5. B, glòria.—

é. A, dicció.—7. B, solucn—8. B, faes.
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coses creades, com es imposs/bol converció de bonea e

de granea en creatures; quar gran be està en unió d ànima

e de cors, durant aquelha unió en eviternitat.

2. C. d. Granea de crear està en granea de creatu-

ra, e granea de creatura està en eviternitat, reebent aquella

creatura gran gràcia ' e justícia esperitualment e corporal-

ment de son creador. Asò ésser no poria sens resurrecció.

3. d. e.* Si es resurrecció e hom viu eternalment,

pot lo poder de Deu, en eviternitat, usar de cascú home
segons les obres que aquell home aura fetes, e si no es re-

surecció defayl sobject eviternal al divinal poder; lo qual

defalliment es impossible. Es, doncs, resurrecció per so

quel poder de Deu aja sobject eviternal 3 qui sia, de sen-

sualitat e entellectualitat, ajustat e unit.

4. e. f . Es resurrecció per so que cascú home pus-

qua avcr poder a entendre eviternalment* lo poder que

Deus à en saviea, e si no era resurrecció entendria ànima

e no home,<o&i era ànima mortal, no entendria home ni

ànima,* après sa mort, lo poder que Deus à en saviea: don
se seguiria que Deus entendria contrarietat de son poder

e de sa saviea contra la fi per que à creat home; lo qual

entendre es impossible.

5. f. g. Si es resurrecció, la saviea e la volentat de

Deu sestenen^ en saber e amar home en eviternitat, e en

aquella eviternitat s estenen^ la saviea e la volentat del

home en saber c amar Deu. Es, doncs, resurrecció, per

so que resurrecció sia sobject a extensa volentat e saviea*

de Deu e de home, e que eternitat aja ymage corporal-

ment e esperitual en qui eviternalment^'sia contemplada.

6. 9. h. La volentat de Deu es vertut, e per asò no

pot ésser sobjecta"a visci, com sia asò que vertut e visci

I. B. gTtncia.— a. A, S.* d. e.— 3. B, euiternalment.— 4. A, «ternal-

ment.— 5. A, en heme.—6. B, anima home ne anima.— 7. B, sesten.—
8. A, -sesten en.—9. B, e a sauiea.— 10. A, eternalment.— u. B, sub-
iectada.
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sicn contraris. Es, doncs, resurrecció per so que la vo-

lentat de Deu satisfassa a vertut dome e ponesca visci

de home en cviternitat, segons que home, en temps, de

son poder à satisfet a Deu vertuosament o es estat contra

Deu viciosament.

7. h. i. La veritat de Deu eternalment es en vertut;

e per asò à creada eviternitat, en la qual veritat corporal

<(c]> esperitual de home ajen vertut contemplant la veritat

e vertut eternal. Es, doncs, resurrecció per so que sia evi-

ternal contemplació de natura corporal <(e]> esperitual, sens

la qual contemplació la veritat de Deu fóra sens vertut en

crear home.

8. i. k. En home es ànima en cors* e cors es en

ànima, e ànima e cors son en home e home es en ànima e

en cors; e per asò home es aquell qui fa coses veres en sí

matex o coses falses, c merex per coses veres* glòria en

sí matex e per coses falses, pena. Es, doncs, resurrecció

per so que la justicia de Deu jugje^ home en home.

9. b. k. En Deu se convertexen* bonea e glòria;

e quar Deus creà home ab bontat, creà * home a glorificar

bontat de home; e quar la bonea e la glòria de Deu se

convertexen ab eternitat, creà Deus glòria de home a

eviternitat; e quar bonea dome es de sensualitat e esperi-

tualitat, * es resurrecció de necessitat per so que resurrec-

ció sia sobject a eviternitat.

10. C. k. En Deu es glòria ab granea e granea es

ab glòria; c quar Deus creà home a glòria, creà home a

gran glòria: gran glòria dome es si es resurrecció, c si no

es resurrecció, glòria dome no es en altra vida, mas en

aquesta, e en aquesta vida es glòria dome 7 en poquea, e

pena dome es en granea, e à Deus creat' home a glòria

I. B, c cçrs.— a. B, falses en si mateix per coses ueres merex.

—

3. A, jugía.T-4. B, conuertex.— 5. A, e crea : CM, satlen ict primar mot

crea (creavit) <r aquest segon.— 6. M. in splritualitate.— 7. B, glòria do-

me es.— 8. B, e (CM, ergo) deu crea.
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ab poquea e a pena ' ab granea; e asò es impossfbol e con-

tra les proprietatz de Deu. Es, doncs, resurrecció, la qual

significada avem per les solucions fetes sirculament per

la primera figura, segons* los .x. genres de qüestions c de

regles. Aquesta significació e probació metexa de resur-

recció, pot ésser feta per les qüestions quis contenen en

la segona figura e tersa e quarta e en les diffinicions e

en la taula.

2. Ve tes qüestions de ta segona figura

5i en generació e en corrupció se fa resolució a la *

primera matèria.

1. Solució b. C, d.* Differencia major es en con-

cordansa quen contrarietat, segons quen la segona part'

provat avem; e per asò roman en generació differencia, en-

fre sensual e sensual, sustentada en concordansa de sensual

e sensual, sustentada en la massa elementada que lome

tramet en la fembra oque la .j.> planta tramet en 1 altra.

Aquesta massa es sensible, e so que lexa, atretal, es humit ^

radical de la substància individuada, e pren nudriment de

la primera matèria e de la primera forma qui son partz

substancials no sensibles e comensamens generals a totz

los genres e les espècies, e es delies montiplicat caos

general no sensible, e apar la sua semblansa en la massa

espacífica que dita avem. 7 No passa, doncs, en la genera-

ció, resolució tro a la primera matèria segons humit radi-

cal, quar si ó faya, no seria aquella massa sensible ni

deferència no àuria sobject ^ en qui fos sustentada en

I. B, e pena.— 1. B, e segons.—3 B, solució tro a la.—4. BCM, t. b.

c. d. Posen t. davant totes tes fórmules de solució d'aquesta sèrie, fora
B que posa c davant ta segona i la tercera.—5. B. segona part de la .v.*

distinccio : CM, com B.—6. B. es de sensible e ço que lexa es humit
(A, unit) : CM, no tradueixen el mot atretal.— 7. B. que dessus dita

hauem en generació.— 8. A, soibiectz.
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major concordansa que corropció, ni en .j.» metexa espè-

cia agent natural no cngenraria sa semblansa de sí metex:

la qual cosa es impossíbol, segons cors natural.

2. e. f . g. En la segona part provat avem que co-

mensament es enans que mijà e B, a la qual probació pot

esscr reduyta'la solució de la qüestió que dita avent,

tinent la negativa; quar si la resolució en generació passa-

va* tro a la primera matèria, seria enans privació que

comensament e mijà, e perdrias comensament c mijà e la

fi damdós, c vendria cstrayn comensament mijà c fi: la

qual cosa es impossible, pèr so que pusquens romanir lo

primer comensament mijà e fi de generació.

3. h. i. k. En la segona part se conten que en la

essència del àngel à majoritat egualtat e minoritat, e

d aquella solució pot ésser treta la solució de la qüestió

damunt dita, axí com en la essència de 1 esperma o de

la massa de la planta,* en qui estan majoritat egualtat c

mrnoritat; quar* del agent ^ natural à major semblansa, en

aquella massa, que de la primera matèria, e si la resolució

passava tro a la primera matèria, perdrias majoritat de

semblansa, e per conseqüent egualtat c minoritat, <|e> en

cors natural seria vacuitat; c asò es impossible.

4. b. e. h. Segons que provat avem en la segona

part, differenci» comensament c majoritat son en la es-

sència del foc simple; c quar la esperma es elcmentada,

seguexse de necessitat que en ella sien differencia co-

mensament e majoritat, per so que lo foc aja en ella les

sues semblanses; e asò metex se seguex de 1 agent ' natural

qui tramet aquella esperma e del pascicnt natural qui

aquella recp, qui montiplica la matèria de la qual viu lo

seu humit radical, so es lo seu nombre singular e propi.

No passa, doncs, en la generació resolució a la primera

1. B, reduïda.— 1. AB. passiua {corregit passaua en A). — 3. B, pus-

\\ic.—4. B, de la expreraa o de massa de la planeta.— 5. B. E car.

—

é. A, egcnt passim.'-j. B, de la agent.
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matèria, quar perdriense Ics semblanses del foc e dels

agens naturals e passiens: la qual cosa es impossible, se-

gons cors de natura.

3. De les qüestions de la tersa figura

3. ^i en la substància elementada son los elemens

actu, so es assaber, si son en aquella substància essen-

cialment.

Solució b. C. Segons que avem provat en la tcrsa

part, granea es bonificable de essencial bonificabilitat; c

per asò es significat que lo foc es igniblc de essencial

ygnibilitat. • Asò metex se seguex de la substància elemen-

tada, qui es elementable de essencial elementabilitat, de

la qual essencial elementabilitat ' no poria ésser elemen-

tada si Is elemens no eren en ella essencialment e actual,

enaxí com cnbonea,íen qui no poria ésser granea si no

era bonificable de essencial bonificabilitat, ni en lo foc,

si no era ygnificable de essencial ignificabilitat.* Son,

doncs, los elemens en la substància elementada essencial-

ment e actua], per so que en ella sia granea de essencial

elementabilitat c elementativitat;^ c quar en ella son com-

postz e los uns elemens estan dejús los altres, es la sim-

plicitat daquells invisible.

b. d ^ En la cambra de b. d. es significat que los

elemens simples son actualment en la substància elemen-

tada; quar la bonea del foc simple es raó al foc que fassa

be e la sua duració es^bona, la qual duració es raó per la

qual lo foc dura; e per asò lo foc à apetit natural, sotz

ra6 de bontat, a elementar la substància e à apetit ^a durar

I. B, ignifícabilitat.— 2. B, ementabilitat de la qual essencial (A, es

essencial) ementabilitat.— 3. B, e actualment en axi com bonea.—4. B,

repeteix ne en lo foch ... de essencial bonificabilitat (en lloc de ignilïcabi-

litat).— 5. A. elementivitat,— 6. B. omet b. d.—7. CM, bonum (B, manca
be) et quod ejus duratio sit.— 8. B, ha (A, manca) elemehtat ... e appetit.

Art -Taula -30
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en ella actualment sotz raó de duració, e <(a)> aquest apetit

aytal, contrarietat no pot contradir ni differencia no sosté

confosió' de raons reyals.

C. d. Enfre lo foc simple e la substància elementa-

da à concordansa, e aquella concordansa es gran e dura-

ble; e per asò lo foc roman essencialment en aquella

substància e la sua calor roman en^propri sobject, e asò

metex se seguex de la sua quantitat e dels altres accidens;

e si I foc no romania en la substància elementada actual-

ment, seria enfre ell e la substància contrarietat, quar

perdria en aquella ^ sa propria qualitat els seus altres

propis accidens, los quals accidens perdrien propi sobject

e serien apropriatz a sobject estrayn* contra cors natural,

el foc perdria son ésser e ses operacions naturals, e la

substància no seria delemens, e serial elementada e no ele-

mentada; e asò es contradicció e contra cors natural e^

contra 1 apetit del foc e de totes les sues partz' substan-

cials e accidentals.

4. De les qüestions de la quarta figura

oi es .j. enteniment en nombre tan solament.

Solució b. C. f. Provat avem en la quarta part, que

la bonea de Deu es aytan gran com la sua saviea, e per

aquesta probació es significada la solució d aquesta qües-

tió, so es assaber, que si es .j. enteniment tan solament,

cove que sia de essencial entellectiu entelligible entendre,

e que la sua bonea sia aytan gran com ell metex, en la

qual sia essencial boniücatíu bonifícable bonificar, e que

la differencia del enteniment e de la bontat sia lum'com

amdós sien raons reyals no confuses, e que la granea sia

1. B, confusions.— j. CM, in suo.—3. M, in ipsa (B, aquell) perde-

rcnt.—4. B. a subiects estrayns.—5. M. essent.— 6. B, manca z.— 'j. B,

ses altres parts.— 8. M, et bonitas sint lumen et ratio.
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raó per la qual I enteniment e la bontat sien' grans; e de

tot asò SC seguex lo contrari si entre totz los homens

no an mas .]. enteniment, quar enfre totz no aurien mas

.).* bontat, e estant alcú*home mal, serien totz mals, e

ignorant .]., ignorarien totz, e privant .j. de granea, priva-

ria granea de totz los altres; e asò es impossíbol. Son,

doncs, moltz entenimens destins los uns dels altres.

C. d. g. Si era .'). enteniment tan solament, seria

•j." volentat tan solament, en totz los homens, aytan gran

com aquell enteniment, e duraria la granea damdós en

concordansa sens contrarietat, en aytan, que naturalment

seria enfre los ^ homens concordansa sens contrarietat, e

voler sens desamar, e entendre sens ignorar, e en la fi de

la^.j. home aurien repòs totz los altres; e asò es impossí-

bol. Bs, doncs, en^la conclusió, vera la negació.

d. e. h. Si es .j. enteniment tan solament en totz

los homens, es major en sa part que en tot sí metex; quar

en sa part à poder dentendre e no à poder en sí metex,

quar en sí ^ metex no comensa entendre e comensa enten-

dre en sa part. A, doncs, major vertut en home quen sí

metex, 7 e dura la sua fi en home e no en sí metex, el seu

contrari, qui es ignorància, es pus^ P<^°P ^ '^ ^"^ essència

que a la essència del home, ^ pus que en la essència del

home à major vertut quen sí metex, e quant mor '"aquell

home no à poder de entendre en sí metex, quar no à sob-

ject en qui pusca entendre, e totes aquestes coses son" in-

conveniens e impossibles; e no es altra vida si es .j. ente-

niment tan solament, ni es resurrecció, la qual provada

avem. Son, doncs, moltz entenimens.

e. f. i. Si es .j. enteniment tan solament, es lo po-

der daquell'*.j. en totz los homens, e asò metex de la sua

I. B, son : M, stant.— 2. B. hauríem mas una bontat estant en algun.

— 3. B, seruj o seriu (espai blanc) en los.— 4. B, delia.— 5. B, manca
en.— 6. B, car si en si.— 7. B, salta a Valtra mot matex.—8. B, e es

[pus].— 9. B, salta a Valtre mol home afegint e (ha).— 10. A, manca mor.
— í I. B, manca son.— 11. B, repeteix es.
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veritat, c cl seu mijà, qui es entendre, es cguaJ comcnsa-

ment en totz los homens. Son, doncs, totz los homens
esperitualment eguals en poder e en comensament e en

saviea e' entendre e en veritat falsetat ignorància, c per la

natura del cors son deseguals corporalment e eguals espe-

ritualment, e con mor lo cors pert se' lo sobject de egualtat

e de desegualtat, e pertse lo nombre daquell home e no

es res après sa mort. Es, doncs, la unitat del enteniment,

comensament de la sua privació metexa e del seu possifi-

car entendre 3 e verificar; e asò es impossíbol.

f. g. k.* Si es .j. enteniment, no es fi, en glòria, en

qui 1 enteniment aja repòs, c el seu enteniment no es mas

en esta vida; e asò metex se seguex de la volentat: don
se seguex que aquella unitat universal del enteniment e

de la volentat està en minoritat de fi e de glòria, e per

conseqüent en minoritat damar e dentendre, e de entel-

lectiu e entelligible, e de amatiu c amable, c es minoritat

fi, la qual la volentat desira per so* que en ella aja repòs

ab minoritat damar e dentendre e de gloriejar; e asò es

impossible e contra la natura damar e dentendre.

b. g.* h. Deu es amable, e per asò à creada vertut

amativa, e per conseqüent vertut entellectiva per ^ so com

es entelligible. Deus per creatura no es bonificable, c à

creada vertut bonificativa qui bonific lamativitat e la en-

tellectivitat creada per so que sia bo amar e entendre en la

entelligibilitat^e amabilitat de Deu, la qual amabilitat e en-

telligibilitat es fi e majoritat de la amativitat e entellegibili-

tat? creada e de la vertut e bontat: e asò declara e illumina

differencia de moltz entenímentz; e si no es mas .j. enteni-

ment, es perduda differencia e cl lum de la entellectivitat

e amabilitat, amar e entendre, entelligibilitat amativitat,"»

t. B, e en. — 2. B, manca se.— 3. B, en entendre.

—

4. B, afegeix so-

lució.— 5. B, desiga e per aço —6. B. c.—7. B. e per.— 8. M, intelli-

gere intelligibíHtatem.— 9. CM, intellectivitatis.— 10. CM, intellectivi-

tatis et amativitatis (A, ama mabilitat), intelligere et amaré, et intelligi-

bilitatis et amabilitatís.
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e fi ' no es repòs e roman visci, e no es vertut amar ni

entendre ni fer be. Es, doncs, vertut lo contrari; c asò

es impossible.

C, h. I. Si son moltz entenimens, es major granea

de vertut e de veritat, e*si es .j. enteniment tan solament,

es menor, quar en lo visci d un 3 home se montiplica visci

en totz; e quar granea de vertut e de veritat à major

concordansa ab eser, e poquea * de vertut c de veritat

ab no ésser, seguexse de necessitat que sien moltz ente-

nimens per so que granea de veritat aja sobject en qui

pusca estar.*

d. i. k. Si es .j. enteniment universal e es divisible

en moltz entenimens, no es durable^ la sua unitat uni-

versal, quar la sua divisió ^ minorifíca la sua universitat^ e

està sobject a generació e a corropció, e à natura de vey

rificar e falsificar e contrariar,^ e no pot aver repòs en

glòria, veritat; e si son moltz entenimens, seguexse, de so

que dit avem, lo contrari. Son, doncs, moltz entenimens

de necessitat.

b. e. k. Si en cascú home es .j. enteniment des-

tint, per essència, al "enteniment de altre home, es cascú

enteniment naturalment comensament bo no confós, e glò-

ria pot ésser repòs naturalment a cascú enteniment, se-

gons les obres d aquell; e si es .j. enteniment tan solament

universal, està la sua universalitat e unitat en cascú "home,
estant cascún home en diverses locs, c cascú home estant

substància individuada sotz raó de la matèria corporal e no

individuada" sotz raó de la matèria esperitual; e seguirsia

que cascún home esperitualmeiU fos totz los homens en

.j. nombre metex esperitual c fos en totz los locs en que

aquells son, e lo contrari ''d asò seria segons la natura

I. A, e si.— a. B, manca t.— 3. B, car lo uici del.—4. B, en poquea.
— 5. B, manca estar.— 6. B, ffi es enteniment vniuersal e es de uisible ...

no (A, e no) durable.— 7. A, diuicio.— 8. BCM, uniuersalitat.— 9. B.

contrariaiar.— 10. B, ab.— 1 i, B, a cascún.— n. B, indiuidua ... de ma-
tèria ... e no indiuidua.— 13. B, e Fos tots lochs ... son en lo contrarii.
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corporal, e seria la substància del home en endividuytat '

menor esperitualment e major corporalment, e glòria no

poria «ésser repòs esperitualment a negú home, e poria

ésser repòs a cascú home corporalment. Son, doncs, moltz

entenimens per so que no sien los inconveniens que ditz

avem, e que glòria sia comensament en qui pusca aver

repòs cascú bon home.'

5. De les qüestions de diffinicions

1. Si es deus 3 mal.

Solució b. En la .v." part avem provat Deus ésser,*

la qual probació avem feta sotz raó de bontat; e si es

deus qui sia mal, son dos deus, .j. bo e altre mal, e son

amdós contraris í infinidament, e seguexse que bona cosa

es ésser e mala cosa es ésser, e bona cosa es no ésser c

mala cosa es no ésser; e quar aquesta contradicció no pot

estar, es impossíbol cosa deus mal ésser.

2. Qüestió b- Si aquesta art es general.^

Provat avem que bontat es comensament general, se-

gons la qual probació poden ésser provatz los altres

comensamens desta art ésser generals; e quar aquesta art

es de generals comensamens e del mesclament daquells, los

uns en los' altres, seguexse de necessitat que sia general,

quar si no era general a totes sciencies, serien les sues

partz generals el tot d aquelles seria especial; e asò es im-

possíbol. Es, doncs, aquesta sciencia general.

3. Qüestió C. Què* es peccat?

Deus es aquella cosa en qui bonea e granea, e les al-

tres, se convertexen, e peccat es aquella cosa qui nos

I. B, del home indiuiduat (C, indiuiduate : M. -ata).— 2. B, home
bo : CM, quilibet homo.— 3. B, (S)i deu es. — 4. CM, esse bonum.

—

5. B. amdosos contrariïs terminació usual.— 6. C, Q." utrum ... S." b. et

sic de ceterís : M, com C. Cfr. tes qüestions correlatives de la quinta part,

pp. 39a sgg.— 7. B, dels mesclaments ... los uns e Jos.—8. B, qui.
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convertex ab bonea ni ab neguna creatura; e per asò es

peccat aqueila cosa qui no es Deu ni creatura, e es aquella

cosa qui es colpa dome contra mèrit' dome e contra so

que Deus es e contra ésser e obra de creatura.

4. Qüestió C. Què es defalliment?

Defalliment es aquella cosa qui es contraria a granea

de bonea* de duració, e les altres, per so que granea no

pusca abastar a sí metexa de bonea e de duració, e les al-

tres, ni pusca abastar de sí > metexa a les altres partz e

obres de la substància.

5. Qüestió d. Si en fre ésser e no ésser à mijà.

Enfre ésser e no ésser no à mijà reyal, el mijà qui es

enfre ésser e no ésser es entensional, lo qual lumà enteni-

ment montiplica de moltes espècies qui an ésser en 1 ente-

niment en qui son sustentades e en sí'* metexes no son re:

adones < com 1 enteniment se despulla daquelles espècies,

les espècies no an sobject en qui sien sustentades e no son

re ni en sí metexes ni en altre. Asò metex se seguex de

les figures circulars quadrangulars e triangulars de les

substàncies esdevengudes^ en privació.

6. Qüestió d. Si son moltz deus.

Provat avem que Deus es infinit en extensitat, enaxí

com es infinit en duració, e en aquella probació es signifi-

cada la responció de la qüestió, so es assaber, que si eren

moltz deus, serien moltes substàncies infinides e extensa-

ment e eternalment destinctes les unes de les altres, e

serien les unes en les altres: d on se seguiria infinit e eter-

na! mesclament compost daquelles substàncies, e seria

'

cascú deu continent e contengut, e conlogat la .j. en 1 altre,

e part daquell tot mesclament infinidament;^ e asò es im-

possíbol. Es, doncs, .j. Deu tan solament.

I. B, culpe contra mèrit.— 1. B, contra granea e de bonea.— 3. B,

dact.—4. B, e qui son sostentades en si.— 5. C, quare : M, quia.— 6. B,

c aço mateix dels circulars ... esdeueguades.— 7. B, serien.— 8. CM, et

pars illius (M, eju>) totius mixtionis substantiae esset (C, sub esset)

infinita.
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7. Qüestió e. Si la entelligibilitat de Deu es dàn-

gel e dome, e asò metex de la sua amabilitat.

La entelligibilitat de Deu propriament es de Deu, e

segons esguardament de proprietat apropriada es, la en-

telligibilitat de Deu, dàngel e dome, 'quar Deus à creat

àngel e home per so que sia entès per àngel e per home;

e per asò es Deus glòria de bon àngel e de bon home.

8. Qüestió e. Per que à creat* Deus los dampnatz

qui son en infern, ^ com sia Deus bo e sabia, -^ ans quels

creàs, que aquells serien dampnatz?

Provat avem que Deus no pot fer neguna cosa sens

utilitat, e en aquella probació es significada la solució

d aquesta qüestió, so es, que Deus à creatz los dampnatz

no per so que fossen dampnatz, quar creatz foren a salva-

ció, segons ques significat en la qüestió de predestinació

<e)> de franc àrbitre; e quar Deus no pot fer tort a la

bonea e granea de la sua justícia, creà los dampnatz per so

que la sua justicia agués qui ^ pogués ponir peccat, lo qual

poniment es bo.

9. Qüestió f. Quals son los estrumens de lumà en-

teniment^ ab los quals ateyn veritat de les coses?

Los estrumens de lumà enteniment son los .v. seyns

corporals, los quals mou^ a sentir les sensibilitatz qui son

entelligiblcs adones com son sentides. Es .j. altre estru-

ment, qui es ymaginació, lo qual 1 enteniment mou a yma-

ginar per so que ab ell ymagén^les coses ymaginables.'les

quals son entelligiblcs adones com son ymaginades, e en

aquest estrument 1 enteniment montiplica les espècies de

les coses sensibles '°e comanales a la memòria, qui es estru-

ment conservatiu de membrar, lo qual ret a 1 enteniment

les espècies comanades, e aquelles espècies, montiplicades

j. C. dei ex angelo (B, angell usual) et homine : M, Dei, angeli et

hominis ex angelo et homine — 2. B, creats.— 3. A, enifcrn. - 4. B,

sapia - 5. CM, in quo.— 6. B, del enteniment.— 7. B, mouen. — 8. B,

imaginen. -9. A, ymaginalcs.— 10. A, sensibels.



Taula General 473

en la ymaginació c conservades en la memòria e retorna-

des objectivament al enteniment, ' son estrumens de les

quals lenteniment trau altres espècies més a ensús e gita

les fora la ymaginació, e ab aquelles coi.tempja les coses

esperituals en son propi entelligible, lo qual mou a en-

tendre e el qual* viu daquelles espècies qui venen defores;

e aquest entendre es sobject a làbit de sciencía.

10. Qüestió f. Si ànima es composta.

Provat avem que lenteniment à en sí metex essencial

entellegible e essencial entendre c essencial entellectiu,

sens lo qual 5 no poria aver essencial entellegible e en-

tendre; e quar aquestz .iij. son de la essència del enteni-

ment c la essència es delís e la .j.^no es laltre, pot ésser

dit, segons veritat, que 1 ànima es composta en quant es

de memòria enteniment c de volentat, * qui son .iij. po-

tencies destinctes, e es simple en quant .j.* es la essència.

E asò metex se seguex de bontat c de les altres partz

de la substància, qui es composta de bonifícatiu boni-

ficablc bonificar, e es simple en quant .j.* es la essència

de bontat. Es, doncs, 1 ànima composta per so quar es

de partz compostes, e es simpla per so quar es de

partz simples.

11. Qüestió g. Què es pena d ànima?

Pena d ànima es perverció en contraries fins, susten-

tada^ aquella perverció en los comensamens de 1 ànima

contra lurs diffinicions, axí com amativitat? contra amabi-

litat, e entellectivitat contra entelligibilitat, e recolibili-

tat contra memoritivitat,^e malea contra bonea, e poquea

contra granea, e duració daquesta^ contrarietat, e enaxí

dels altres.

I. B, salta a l'atlre mot enteniment.— J. A, cl queJ : B, al qual :

CM, et illud intelligere.— 3. B, los quals.—4. B, car (A, quant) aquests

no son ... {repeteix del enteniment e la essència) es delís e la .j. delís.

—

5. B, e en quant ... e voluntat.— 6. AB, en (B, e) contraries fins sustenta-

des.— 7. B, oditiuitar : CM, ociiiivitas.— 8, CM, et recolitiuitas contra

memorabilitatem.—9. B, e duració aquesta.
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12. Qüestió g. Què es granea damar?

Granea damar es que sia essencialment de essencial

amatiu e de essencial amable e de essencial amar,' e que

totz jij. sien destines la .j. del altre e que ensems ro-

manga^ .j." essència damar, e que aquell amar viva d essen-

cial bontat granea duració poder, e los altres.

13. QuesHó h. Còn los corses' celestials influexen

vertut sajús?

En la espera del foc an calor e secor, dominació, *e en

la espera de la luna, fredor e umiditat an seynoria, e per

asò nex vertut daquestes dues contrarietatz e seynories, e

el foc es en sí metex mortificat per so que reeba vertut

d en Mercuri, e laer es mortificat sotz lo foc per en

Mercuri e es fortificat* per la Luna; e asò segons les qua-

litatz c les proprietatz de les planetes e dels signes, mes-

clades les unes en les altres per lo moviment del firmament

e montiplicant vertut en los elemens mesclatz los uns en

los altres e mogutz per Jo moviment desús^e per lur propi

moviment, lo qual an segons lordonament de lurs esperes,

axí com lo foc quis mou sobre 7 laer, e laer sobre laygua,

e laygua sobre la terra, e la terra pujant a ensús en

laygua e en laer, ^ en lo qual se mou sobre laygua, e en axí

en lo foc, en lo qual se mou sobre laer, e en axí per orde

de cascú tro que pren vertut de la Luna e contrarietat*

den Mercuri e concordansa den Venus, e contrarietat del

Sol en quant es calt'° contra la sua fredor, e concordansa

del Sol en quant secor, e axí den Mars e den Júpiter e

den Saturnus e den Àries" e den Taurus, e cnaxí dels

altres signes; c tot asò pren la terra de la espera de la

Luna en la espera del foc, en qui les planetes e els signes

1. A, manca e de essencial amar.— 2. B, romanguen : CM, rema-

neant.— 3. B, en qual manera Jos corssos.—4. B. e deminacio. — 5. B,

del mercuri ... sens lo foch (espai blanc) e es mortificat.— 6. B, manca
desús : CM, fírmamenti.—7. B. en.—8. B, salta a t'allre mot aer.—9. A,

salta als altres mots e contrarietat (CM, ex contrarietate).— 10, B, es dat.

— 1 1. A, e àries.
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trameten lurs semblances a la terra, ' les quals semblan-

ces la terra pren en la espera del foc e ab aquelles avalla

sajús e complex la fí de la substància individuada,*e de les

sues partz, per via de generació e de corropció.

14. Qüestió h. Per que la poma à odor.

Bn la poma à odor, e la odorabilitat de la poma es de

la odorativitat del sén^per so que reeba aquelles semblan-

ces, que les partz substancials de la poma trameten defora,

sustentades en lo caos qui passa perdia poma, e fora la

poma en laer representa < aquelles semblances de les quals

es vestit, per so que I sén moua^la sencitiva a gustar e a

respirar aquelles partz fredes c humides, e mortificar les

partz dedins caldes e seques.

15. Qüestió i. Si ésser es substància o accident.

Es .j. ésser qui es substancial e quines actu de la

essència, lo qual ab ella se convertex,^e es altre ésser

substancial qui es lo segon actu de la essència, axí com

essenciar qui es de essencificatiu e essencificable:^ es .j.

altre ésser qui es accidental, axí com escalfar o axí con

lesser de la calor, lo qual ab la ca]or'°se convertex, e aquest

es dit ésser segons comparació de no ésser.

16. Qüestió i. Si caritat pot recbrc més o meyns.

Caritat, en quant espècia, no pot reebre més ni meyns,

quar si fer ó podia, no seria la sua espècia complida ni

poria reebre individuament de nombre; mas quar les sues

partz poden reebre més o meyns, axí com .j.* caritat

qui "pot ésser pus bona que altra e pus intensa'* vertut

e aver mellor sobject, per asò pot resebre caritat més

o meyns.

I. B, plantes... traroaten ... en la terra.— 2. B, aquelles aquella sa-

jus ... indiuidua.— 3. B, en la pomera es odor de la (CM. de) odorabili-

tat de la poma e es de la odorabilita) (CM, et odorivitate) del seyn.

—

4. B, omet per.— 5. B, representada : C, representet.—6. B, que sen

moria.— 7. B, en qui.— 8. A, ab el convertex.— 9. B, com la essència

qui es de essenciaficatiu essenciaficable. — jo. M, coloris ... colore.—

1 1. M, quae est de vellc.— 12. B, entesa.
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17. Qüestió k. Si .j. accident es d altre.

La calor de laer es de la calor del foc, e la calor de

laygua atretal; e asò metex se seguex de la bontat de

granea qui es de bonea, e la amabilitat de bontat' qui es

de voler, el voler qui es de la amabilitat de bontat.

18. Qüestió k. Què es pena substancial?

Pena substancial es con essencial* glorificatiu no à es-

sencial glorificable ni essencial glorificar, e aquestz amdós

no an essencial glorificatiu; e asò es per raó de vacuitat^

de fi, la qual fi an perduda per raó de peccat. Asò metex

se seguex de la pena corporal substancial adones quant

lo foc à apetit d escalfar son contrari e escalfa aquell

contra sí metex, e à apetit de donar sa semblansa a laer

per via de concordansa, la qual dona per via de contra-

rietat contra* son apetit natural, e enaxí de les altres partz

de la substància.

19. Qüestió t. b. Si la lugor del Sol devalla sajús.

La lugor del Sol no devalla sajús, quar no pot jaquir

son propri sobject en lo qual es sustentada, e si ^ sajús de-

vallava, devallaria sajús la esencia del Sol e seria devisible

e corrompable.^ Mas per so qucl Sol pusca montiplicar sa

semblansa, dona semblansa de sa lugur an Venus, en Ve-

nus Ja pren e la dona an Mercuri, 7 en Mercuri a la Luna

e la Luna al foc el foc a laer e laer a laygua e 1 aygua a

la terra, e asò^ per via de contrarietat e de concordansa,

estant aquelles semblances en differencia enaxí sajíïs com
son preses desús.

20. Qüestió t. b. Si enfre Deu e creatura'à mijà.

Enfre Deu e creatura no à mijà reyal, quar si ó avia,'"

aquell mijà no seria deu ni creatura, e seria altra cosa,

1 ésser del qual es impossible; mas quar 1 enteniment humà

1. B, saíta a l'altre mot bondat.— 2. B, coessencial. — 3. B, e aço per

Taho de natiuitat.— 4. B, e contra.— 5. B, manca si. - 6. B. concordable.

— 7. B. en uenus e venus ... en mercuri. — 8. B, e per aço.—9. h, salta

a t'ailre mot creatura.— jo. B, siu hauia.
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pren les semblances de Deu e de creatura, de les quals

vest • son entendre, forma .j. mijà vertuòs entencional, en

lo qual se conjuynen * Deu e creatura per via de contem-

plació, e lo qual mijà se destrú e esdevé en privació per

via de peccat. Enperò, enfre Deu e creatura à mijà reyal

en quant .j.* creatura es mijà a altra creatura com reeba

gràcia de Deu.

21. Qüestió t. C. Per que home à tan gran afayn

en vensre sí metex?

La raó per que home à tan gran afayn en vensre sí

metex, es per so quar montiplica en sí metex contrarietat

contra la concordansa que à en sí metex; e quar les sues

passions son majors dedintre sí metex que fora sí^ metex,

e per conseqüent les sues accions, per asò à gran pena

en vensre sí metex, e quant ha vensut sí metex sotz raó

de bontat e vertut, à major plaer daquell vensiment que

del vensiment*que fa dcfores com vens alcun home.

22. Qüestió t, C. Si home à major poder en fer be

qyen fer mal.

Con sia asò < que poder sia major en concordansa

quen contrarietat, c poder c bontat an^concordansa natu-

ralment e reyal ab les partz de la substància, e concor-

dansa sia comensament sustancial e accidental, segons que

provat avem, e contrarietat sia comensament ^ accidental

tan solament, per asò à home naturalment major poder en

fer be que en fer mal.

23. Qüestió t. d. Còn*laygua refreda laer?

Dona laer sa humiditat a laygua per so que pusca

montiplicar en ella sa semblansa, e laygua, reebent la

humiditat, reep en sí metexa laer, qui ve ab calor, e vcst

aquell aer de sa fredor per so que pusca en ell montipli-

1. B. uist passim — i B, coniuyen.—v B, desi.

—

4. B. qucJ uenci-

ment.— 5. B, hom ha maior poder en fer be que en fer mal com sia aço :

CM, com B.— 6. B, en bontat ha (CM, habeant).—7. B. (manca sia amb
espai blanc) comensament salta al mot naturalment. —8. B. en qual manera.
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car sa semblansa a' refredar lo foc qui es son contrari, lo

qual mortifica en quant lo vest de sa semblansa; e aquest

refredament es insensible.*

24. Qüestió t. d. Per que' concordansa se concor-

da ab ésser e contrarietat ab no ésser?

Concordansa es comensament sustancial e accidental,

e contrarietat es comensament accidental tan solament; e

quar concordansa à ésser en sí metexa, en quant es sustan-

cial, e à son accident en sí metexa e à aquell en altre, per

asò concordansa se concorda *ab ésser contra no ésser;

c quar* contrarietat no es comensament substancial e per

sí metexa no à ésser e es sustentada en altre e no en sí

metexa, se concorda ab no ésser contra ésser; e per asò

concordansa c generació se concorden, e contrarietat e

corropció, e es cnaxí contrarietat per so que sia^ concor-

dansa, com es corropció per so que sia generació.

25. Qüestió t. e. Si en les coses creades pot ésser

simplicitat sens composició.

En cascuna creatura cove ésser acció e passió, segons

cors natural, per so que en ella pusca caber lo triangle

vermell; e si era neguna creatura enaxí simpla que noy

agués gens^dc composició, lo triangle vermell noy poria

caber ni estar, e seria bontat part d aquella creatura buy-

damcnt,* enaxí que no àuria en sí essencial bonificatiu

bonificable bonificar, e seria part simpla sens compliment;

e asò metex se seguiria de granea e de les altres partz de

la substància. Seria, doncs, aquella creatura de defalli-

ment e de vacuytat,9c asò es impossíbol; per la qual im-

possibilitat la negació està, en la conclusió, en veritat.

26. Qüestió t. e. Si granea es comensament.

Granea cove ésser comensament, enaxí com'°comensa-

>. CM, et ut ... possit.—2. B, sensible.— 3. B, manca que.— 4. B, c

aquell .. se acorda.—5. B, manca car.— 6. B, salta a Valtre mol sia.

—

7. B, omet gens —8. CM, pars (B, part de la) crcaturas vacua.—9 B, c

uacuitat.— 10. B, manca com.
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ment qui cove ésser granea,' c asò es per raó que les unes

partz de la substància pusquen ^ donar a les altres lurs

semblances: per que enaxí com comensament es bo sotz

raó de bontat, 5 enaxí granea es comensament sotz raó de

comensament; c quar granea es comensament, pot ésser

comensament de sf metexa e d altre: es comensament de sí

metexa en quant à en sí essencial magnificatiu magniíïcable

magnificar, c es comensament daltrc axí com bonea qui

es gran sotz raó de granea e à gran bonificatiu bonifica-

ble bonificar.

27. Qüestió t. f. Còn*se fa peccat?

Home es compost dànima e de cors, e per asò es mijà

montiplicat damdós, en lo qual 1 ànima influex al cors les

sues semblances, so es assaber, les semblances de les sues

partz, de les quals vest les partz del cors, lo qual^ refluex a

la ànima les semblanses que pren e les semblances de les

sues partz metexes,^e per asò d aquella influencia e refluen-

cía es costituít lome e estan en ell les unes partz ? en les

altres; e per asò lome, segons cors natural, à manera e

natura com trameta'fora sí metex ses semblances susten-

tades en altre home per so que aquell sia vertuós e ell sia

vertuós;9e la contrarietat d asò es la manera segons la qual

home fa peccat, so es assaber, com tramet a de fores con-

traries semblances d aquelles dedins, axí com fer mal sotz

raó '"de bontat c fer poques coses sotz raó de granea e des-

viar la fi de sos comensamens," e enaxí de les altres coses.

28. QuesUó t. f . Si "enfre abstractu e concret à mijà.

Bonea tan solament considerada,'^ es comensament qui

està en abstractu '*c el seu concret essencial es lo bonifica-

I, CM, magnum per magnitudtnem.— a. B. poguen.— 3. B, sots bon-
dat.—4. B, en quaJ manera. —ç. CM, et per ipsum corpus.—6. C, ab ea

(B, delia) recipit et etiam sui ipsius ac etiam suarum parcium consimilt-

tudines : M. consona amb C— 7. B, es sustituit ... en elles les sues parts.

— 8. B, contrameta f tot tatxat com tramet.—9. CM, ut ílle sit virtuosus

in ipso (B, en aquell).— 10. B, salta a í'allre mot raho.— 1 1. CM, deviare

(B, desigar) finem principiorum.— 12. B, manca si.— 13. B, considera.

—

14. A, extractu.
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tiu e lo bonifícable e lo boniBcar qui son de la sua essèn-

cia, e ella es delís, el mijà qui es enfre ella els seus

concretz es daltrc essència, axí com granea e les altres

partz de la substància, la qual 'granea, ab sos concretz

essencials, està enfre bonea els seus concretz* per so que

bonea sia gran e aja gran bonificatiu bonificablc bonificar.

29. Qüestió t. g. Que es mèrit?

Mèrit es aquella cosa en home per lo quaH se seguex

so per que lome es, axí com home qui es per membrar en-

tendre e amar Deu, e quant fa so per que es, à* mèrit, lo

qual mèrit es sustentat en la fi qui influex al comensament

acció per so que moua aquell a sí metexa,* en axí com la

caramida qui tramet al ferre la sua semblansa per so quel

tir a sí metexa, estant aquella fí^de la natura del ferre; e

quar home à libertat a fer lo contrari de so per que es

e usa de sa libertat 7 en fer so per que es, à mèrit con no

fa contra so per que es. Es, doncs, lo seu mèrit muntipli-

cat * de la fi per que es e quar' no fa contra aquella fi: es,

doncs, mèrit so que es montiplicat de les dues raons da-

munt dites.

30. Qüestió t. g. Si en la espera del foc son los

altres elemens.

Los elemens simples son per so que sien los com-

postz, els elemens compostz son per so que sien les subs-

tàncies elementades estans dejijs les espècies, axí com

substància domc de laó'^e de planta. Son, doncs, los

elemens simples per les secundaries cntencions els ele-

mens compostz per les primeres, e son los elemens com-

postz per les secundaries entencions e son los individuus

de les espècies per les primeres. Son, doncs, en la espera

del foc los altres elemens simples, e aquella" espera es

I. B, manca qual.— i. B, e ells concrets.— 3, B. la qual.—4. B, man-
ca ha.— 5. B. aci matcx — 6. B, aquell la fi.— 7. A. per (B, manca per)

que es en sa desalibertat.— 8. B, mèrit lo seu multiplicat manca fins a

l'aílre mot multiplicat.—9. M, in fine ... et quando.— 10. B, deies.—

1 1. B, aquell la.
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composta de totz .iiij.« los • elcmens c es atribuyda al foc

per so quar à en elJa més de seynoria que negú* dels al-

tres clemens. E asò metex se seguex de les altres espe-

res; quar sil foc era pur en la sua espera, en la qual no

fossen los altres ^ elemens, no poria devallar sajús, quar

laer no sostendria que la sua secor passàs* per ell, nil foc

no poria constrèyner ab la sua secor, qui es accidental, la

essencial humiditat de laer, e enaxí lo foc no poria passar

a la espera de laygua ni venir sajús, e seria lo seu ésser

superfluu e evacuat de fi, en tant, que poricn ésser les se-

condaries entencions sens les primeres e les primeres sens

les segones; e asò es impossible e contra cors de natura.

«

31. Queslíó t. h. Si Deus poria crear cors infinit.

Lo poder de Deu es infinit en bonea granea e en les

altres sues dignitatz, e per asò no pot fer contra la sua

infinitat,^ contra la qual poria, si podia crear altra essència

infinida, quar poria contra la singularitat de la sua infini-

tat; lo qual poder seria mal e poquea de granea singular.

No pot Deus, doncs,' crear cors infinit segons natura de

la sua infinitat, ni en natura corporal infinitat * no pot

csscr sustentada, quar tot cors cove que sia figurat dàbit

sircular o quadrangular o triangular; lo^qual àbit no pot

ésser infinit.

32. Qüestió t h. Per que riquees son tant amables?

Naturalment son riquees amables per so que en aque-

lla amabilitat la volentat pusca montiplicar son amar c

Icnteniment son entendre c la memòria son membrar, c on

més son amables, més hi pot la volentat majorificar son

amar e I enteniment son entendre e la memòria son mem-

brar, e en aquella majoritat 1 ànima més pot Deus con-

templar servir c honrar. Son, doncs, riquees naturalment

1. A, los tatxat : B, manca.— 2. A, quen negu.— 3. B, Fossen altres.

— 4. B. posas.— 5. A, de raspat natural.— 6. B, e aço ... le* sues infini-

tats.— 7. B, donques deu.- 8. B, manca infinitat.— 9. B. triangular ho

linea (C. uel lincari : M, vel llneali) e lo.

Ai>t-Taui,a-3i
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amables; mas quar' los homens les amen contra la natural

amabilitat que dita avem, per asò es paupertat tant amabla.*

33. Qüestió t. i. Còms àngel entén?

Enteniment es .j.« part dàngel, en lo qual enteniment

à egualtat dentellectiu entelligible entendre; e quar bontat

es part dàngel en la qual à egualtat de bonificatiu bonifi-

cable bonificar, e asò metex de granea e de les altres

partz de la substància del àngel, posada egaltat de cascu-

na de les partz en la egualtat de 1 enteniment, à 1 àngel

manera d entendre, reebent ajuda de cascuna de les partz,

donant cascuna de les partz a 1 enteniment, so que 1 ente-

niment à en elles, so es assaber, lurs semblances, de les

quals lenteniment es vestit per so que pusca entendre.

34. Qüestió t. i. Si les potencies de 1 ànima son

eguals.

En Deu à egualtat, segons que provat avem, e per asò

es egualment rccolible entelligible e amable en bonea, en

granea <e les altres; e quar Deus à creada ànima per so

que hom ab bonea granea c les altres, membre entena e

am Deu, per asò cove que les potencies de 1 ànima sicn

egualment creades en bonea de granea c en granea de

bonea, e enaxí de les altres; e* si Deus no agués creades

les potencies de 1 ànima eguals, fóra més entelligible c

amable que remembrable, e remembrablc c entelligible

que amable, o amable e remembrable que entelligible; ^e

asò es impossíbol. Son encararies potencies de lànima

egals per so que egualment pusquen en glòria reposar.

35. Qüestió t. k. Sil poder de Deu es infinit.

En Deu no à menoritat, e per asò no pot aver en sí

mas .j.» bontat .j.* granea .j.* eternitat .j. poder, e los

altres; e quar en Deu bonea granea, t les altres, se con-

I. B, com.— 2. C, tam timibilis : M, tantum timibilis.— 3. B, en qual
manera.—4. B, salta at mot entena de ta tinea següent.— 5. B, manca e.—
6. CM, quam recolibilis (B, manca e remembrable) vel Sntelligibilis quam
amabilis et (B, que) recolibilis quam intelligibilis (M, manca quam intel-

ligibilis).— 7. M, ergo.
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vertcxen e cascuna roman raó' reyal, es cascuna inBnida

en sí metexa <^e)> en 1 altra; e per asò cove de necessitat

quel poder de Deu sia infinit, estant aquell poder .j. e

estant .j." bontat .j.» granea .j.* eternitat, e les altres.

36. Qüestió t. k. Qual peccat es major que altre

peccat?

Aquell es major peccat qui es a Deu pus contrari, axí

com avarícia qui es contraria a la larguea de Deu, la qual

avaricia es major peccat que lucxuria per so cor Deus

no à castetat, quar castetat*no pcrtayn mas a home. Asò

metex se seguex dels altres viscis e vertutz.

37. Qüestió b. c. d. e. f. g. h. i, k. Còm^
humà enteniment trespassa entendre sobre sí metex?

Aquesta qüestió es determenada en la Jlrt enventiva c

amaliva,*c quar nos breument aquesta art o taula tractam,

a aquesta qüestió breument responem: Entén 1 enteniment

home* predestinat sotz raó de la saviea de Deu, c segons

sa natura no pot entendre, en .j. temps metex, que home

predestinat aja franc àrbitre per lo qual pusca ésser damp-

nat; e per asò trespassa entendre^ sobre sí metex franc

àrbitre, entenent la justícia de Deu en granea de bontat,

de eternitat, poder, e los altres, e aytan gran en volentat

vertut glòria e veritat, com saviea; 7 e adones com 1 enteni-

ment entén en axí franc àrbitre, no pot entendre predesti-

nació tro que trespassa sobre sí metex entendre predesti-

nació sotz raó de la saviea ^ de Deu, qui es aytan gran en

granea de bontat eternitat poder volentat, e les altres,

com la justícia de Deu. Trespassa, doncs, 9 ] enteniment

entendre sobre sí metex en la vertut del object sobirà, e

en axí de les altres coses semblans a aquestes.

I. B, manca raó amb espai blanc— z. B, manca car castedat.— 3. B,

en qual manera. — 4. A, manca e araativa.— 5. B, breument aquesta art

o taula tractam (A. breument tractem salfa al mol entén) aquesta qüestió

breument del enteniment responem home en home.— 6. B, a entendre.

— 7. B, se hauia.— 8. B, de predestinació entro puig sobre aci matex a

entendre ... de sauiea.—9. B, adonchs.
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6. Ve íes qüestions de les regles

1. oi lo demoni es bo.

Solució b. Lo demoni es substància creada, la qual

es de partz creades, so es assaber, bonea granea e les al-

tres; e quar bonea es .j.* de les partz de la substància, ' es

lo demoni bo sotz raó de bonea, enaxí con es gran sotz

raó de granea; c quar lo demoni usa contra les sues

semblances per so quarta desviada fi de les sucs partz

per raó de peccat, per asò es mal c la sua bonea essencial

es buyda de fi, qui no mou en sí^Io seu essencial bonifica-

tiu bonificable bonificar, los quals mou la malea del àngel

accidentalment a malificar, mortificant bontat accidental

en essencial* bonificatiu bonificable bonificar; e per asò la

malea e la pena del àngel maligne, qui la pot aesmar?

2. Qüestió b. Si 1 infant comensa enans entendre

negant que afermant.*

En lenfant es enans confusió que dardat^ d entendre; c

quar negació es pus prop a confusió que afirmació, co-

mensa enans 1 infant entendre sotz raó de negació que

sotz raó de afirmació; c asò segons esguardament de

segona entenció, quar segons estint natural, enans ^ es afir-

mació que negació, e per asò 1 infant comensa enans en-

tendre per negació que per afirmació, per so quel seu

entendre pusca reposar per afirmació.

3. Qüestió b. Si hom pot aver major mèrit per

afirmació que per negació.

En la essència de Deu no es negació, quar negació es

per so que sia afirmació; e per asò Deus no nega les

I. B, parts delia.— 2. B, us contra ses semblances (CM, similitudi-

nes substantiales) per ço com — 3. B, manca en sí.— 4. B, la qual malí-

cia del angell se mou (CM, movet se) accidentalment a malificar morti-

ficar bontat accidentalment en lo essencial.—5. CM, Qüestió. Utrum ...

Solució b. et sic de celerís.^6. B, claredat.— 7. B, estinch ... anans usuat.
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coses, quar aquella negació seria a ell supèrflua, e ell ' en sí

metcx comprèn e aferma totes coses. Es, doncs, major

mèrit per afermació que per negació.

4. Qüestió c. Què es justicia?

Justicia es aquella cosa per raó de la qual hom ret a

Deu so que seu es e a sí metex e a son pruysme;* e asò

metex fa bontat, qui ret de sí metexa a granea so que

granea à en ella, so es assaber, senblansa de bontat, per

so que granea aja en sí metexa bon magnificatiu magnifi-

cable magnificar; e bonea, sotz raó de justicia, ret a sí

metexa so que à en granea, so es assaber, la sua senblan-

sa, per so que sia gran raó a gran bo que fassa gran be.

5. Qüestió C. Què à fortitudo en sí metexa?

3

Fortitudo à en sí metexa granea de fi, la qual fí mou
fortitudo a granea de bontat duració e poder saviea vo-

lentat glòria vcrtut e veritat, e à egualtat* de cascú per so

que fortitudo en la fi gran delectació^ e repòs pusca aver;

e per asò es lo bo cavaller fortz en batalla, el jutje en

judissi, e la dona en castetat, el prelat en offisci.^

6. Qüestió C. Què 7 es fe en entendre?

Fe es àbit en entendre e fo actu ans que fos en enten-

dre e fo per so que fos entendre; c està fe en entendre*

abitualment per so que si defallia en entendre, ques^ res-

tauràs la vertut d entendre en lactu de fe, creent aquella

cosa qui es vera, la qual 1 enteniment no pot entendre so

que lenteniment entenia, la qual en la memòria '°à perduda

e la qual fe en la memòria à recobrada.

7. Qüestió e. Què à esperansa en caritat?"

Esperansa à en caritat granea d amar, esperant ab amar

I. A, omet ell.— i. B, e axi matex al proïsme.— 3. B, matex / repeteix

fortitudo en si matexa.— 4. B, c egualtat.— 5. CM, durationem.— 6. B,
offi.— 7. B, daque. — 8. B, fe es hàbit entendre e fo en actu ans que fos

entendre e fo per ço que fos entendre (CM, in intelligere) e esta fe en-

tendre.— 9. B, que deffallia entendre quel : CM, ut si deficiat intelligere,

quod (M, omet quod).— 10. CM, quod intellectus intelligere non potest

et quod (A, so que : B, lo qual) intellectus intellexit et quod in (M,
manca in) memòria.— 1 1, B, salta a V altre mot caritat.
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granea de bontat de duració' e de poder c los altres; e

per asò esperansa montiplica vertut sobre sí metexa en

vertut del object desús, del qual espera gràcia ajuda e be-

nedicció, níïisericordia*e perdó ab justificació d amar. 3

8. Quesb'ó d. De que creà Deus lo mon?

Creà Deus lo mon de non re producent aquelles partz

del mon en ésser les quals no eren en sí metexes neguna

re, mas que eren objectades en les idees de Deu, en* les

quals ydees son representades en los genres e en les es-

pècies^ que 1 enteniment montiplica en la ymaginació, les

quals comana a la memòria.

9. Qüestió d. De que es ydea?

Ydca en quant es Deu es^ de sí metexa e en quant es

semblansa es de les partz del mon, 7 les quals Deus ateyn

e comprèn en aquella ydea; e quar les partz del mon son

moltes, son moltes* ydees; e quar Deus es .]., es .j.» ydea

tan solament; e quar aquella ydea es eternal, son totes les

ydees eternals. •

10. Quesh'ó d. De qui es fe?

Fe es de 1 enteniment per so que en lo comensament

que 1 enteniment comensa a entendre, fe sotzpòs que ell

pot entendre, c en lo mijà, com 1 enteniment no pot enten-

dre, fe sotzpòs ésser ver aquella veritat que 1 enteniment

no pot entendre.

1 ]. Quesh'ó Q. Per que es trempansa?

Trempansa es per so quar» es ajustada de eguals partz

a .j." fi, en la qual aja repòs sanitat e manera de be par-

lar membrar entendre e amar.

12. Qüestió e.'° Per que es príncep?

Príncep es per so que en ell "sia representada la se-

I. B, granea (salta a l'allre mot granea) de bondat ab duració : CM,
mügnum amaré sperando cum magno amaré raagnitudinem bonitatis du-
rationis.— 2. B, espera gran haiuda e benedicció e roiga.— 3. CM, cum
justo amaré —4. CM, ometen in {en sembla sobrer).— 5. A, repeteix e en
les espècies.- 6. B, manca es — 7. B, mol.— 8. B, manca son moltes.

—

9. B, es temprança car.— jo, B, c.— ii. B, [a] ell.
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ynoria de Deu c la granea de poder bontat duració saviea

volentat vertut veritat glòria c singularitat de noblea e

donor. Es, enquara, príncep per so que sia jugje segons

amabilitat 'e temor, e que lo seu poble en la fi de son

offici aja repòs.

13. Qüestió f. Quanta es la justicia del rey?

La justicia del rey es aytanta en la fi de bontat gra-

nea duració e poder e les altres, com es la fi de son offici

costutuyt daquella fi de bontat granea e los altres; e per

asò quant lo rey es injust, es contra la fi de justicia e de

son offici.

14. Qüestió f. Quanta es la fredor de laygua en lo

foc?

En la planta, en la qual lo foc es en* quart grau de

calor, es la fredor de laygua en primer grau, e per asò

es en aquella planta la calor en major intensitat e la fre-

dor en major 'extensitat; e asò metex se segucx de la terra

qui es en aquella planta en ters grau de secor e laer en*

segon de humiditat. e de totz los .iiij.* graus es composta

.j.» cantitat composta de intensitat e extensitat, majoritat

c minoritat, differencia c concordansa e contrarietat, c se-

gons proporció de egualtat e de< comensament mijà e fi.

15. Qüestió Q. Qual complecció engenra corropció?

La ^ calor del foc engenra ab secor corropció en la

humiditat de lacr,"^ e la secor del foc engenra ab calor cor-

ropció en la fredor de laygua, e la humiditat de laer

engenra ab calor corropció en la fredor de laygua, e asò

circulament, segons que les unes compleccions son con-

traries^ a les altres; e aquesta corropció apar, en lo co-

mensament, en figura de calor e secor, c en lo mig, de

fredor^e de humiditat, <(e> en la fi, de secor e fredor.

I. CM, atnorem.— 2. B, en lo. — 3. B, menor : CM, minori.

—

4. B,

en ]o.— j. B, omel de— 6. B, en la.— 7. B, salta ah altres mots humiditat

de 1 »«r : CM, no tradueixen tampoc el membre següent e la secor del foc ...

fredor de laygua.— 8. A, contraris.—9. B, salta a l'altre mot fredor.
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e comensa la nova generació de corropció en figura de

humiditat e calor.

16. Qüestió g. Qual es humit radical ' e qual es

humit nutrimental?

Aquell es humit radical en qui à propria fi de elemen-

tació vejetació e sensualitat, en la qual reposen les partz

de la substància sotz raó de propi nombre, axí com les

partz de n embrió* romanens cascuna en propi nombre e

en propi compost; e lumit nutrimental es aquell qui es

compost de partz apropriades per so que daquellcs viva

les partz propries de 3 n embrió, en axí com lo lum qui viu

de loli.

17. Qüestió h. Si moviment comensa en lo temps

present o futur?

Moviment comensa en lo temps futur sotz raó de mo-

bilitat <^e)> en lo temps present sotz raó de motivitat; e

per asò moure viu del temps futur en lo temps present c

mor en lo temps pretèrit.

j8. Qüestió h. De que es gràcia?

Gracia es del movent en lo movable e es reebuda en

lo mogut, e viu del temps futur en lo temps present per

so que dur lo moviment del movent e del mogut, e com lo

mogut contrasta al movent, mor gràcia en lo temps pretèrit.

J9. Qüestió h. Còm es gràcia?

Gracia es segons manera de graciativitat e de gracia-

bilitat e de agracrar,* e aquestes .iij. maneres estan segons

que les partz de la substància estan ^ en graciabilitat e se-

gons quel movent està en libertat de graciosa bontat gra-

nca duració e les altres.

20. Qüestió h. Ab que es gràcia?

Gracia es ab libertat de granea, de bontat, duració po-

der e les altres, e ab moviment daquestz^es influyda en

I. B, salta a i'altre mol radical.

—

i. B, nombrio.— 3. B, uiiia (CM,
vivant) les parts de.— 4. B, graciatibiJttat e de graciar.— 5. B, estant ...

esta. — 6. B, aquestes.
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movable, en lo qual dura e viu ab granea de' graciabílitat

en bontat granea e les altres.

21. Qüestió \i Què es obstinació?

Opstinació es costreyniment de franc àrbitre costret*

per falsa afirmació contra veras negació, e costret per

falsa amabilitat e no mogut* contra vera odibilitat; e per

asò estan los homens obstinatz en tenebres dignorancia

e damor.

22. Qüestió \. De que es servitut?

Servitut es de fi en la qual franc àrbitre à* repòs, c

per asò servitut es de les secundaries entencions c seyno-

ria es de les primeres; e per assò lo vassayl goayna vertut

en amar ^ son seynor e seynoria viu^ de servitut.

23. Qüestió 1. Los elemens, còm^ entren en compo-

sició?

Entren los elemens en composició conlogant^ los uns

elemens en los altres per agent natural, lo qual à apetit '°

en conlogar aquells los uns en los altres essencialment e

accidentalment, estant apetibilitat sustentada en la apeti-

vitat del agent natural, convertida aquella apetibilitat en

apetivitat de cascú dels elemens formalment, agent aquella

forma en la matèria de apetibilitat; e per asò es concor-

dansa"enfre lagent natural e la agibilitat dels elemens, e

entra "lo foc en composició ab laer, donant a aquell sa

calor c donant li sí metex sotz forma de calor, e laer entr«'*

en composició ab laygua donantli sa humiditat e sí metex

sotz forma de humiditat, e entra laer en composició ab

lo foc donantli sa humiditat contra secor;'3e asò per sercle

dels altres elemens en tant tro que les unes partz estan

en les altres coniogades.

24. Qüestió i. Ab ques fa composició?

I. B, e de.— a, BCM, ometen aquest mot — 3. B, salta a Y altre mot

vera.— 4. CM. no tradueixen z no mogut.— 5. B. lo qual ... no ha (CM,
non habet).— 6, CM. in amaré (M -orc) amando.— 7. B, manca viu.

—

8. B, en qual manera. — 9. M, se locantibus.— 10. A, egent passim ... lo

qual apetit.— j 1. B, concordada.— la. AB, entre.— 13. B, manca secor.
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Composició SC fa ab partz simples coniogades les

unes en les altres, axí com granea en bontat per so que

bonea sia gran, e bontat en granea per so que granea sia

bona; e asò metex de la calor del foc' coniogada en laer

per so que sia calt, e entrant la calor del foc en laer, en-

tra lo foc en laer per so que laer sia ignificat. E asò

metex se segucx dels altres» elemens e de lurs partz subs-

tancials e accidentals.

25. Qüestió k. Còrnies aquesta sciencia general a

totes sciencies?

Aquesta sciencia es general a totes síencies per so cor

es de generals comensamens e per so cor les altres scien-

sics an comensamens especials, axí com theologia qui à

especials comensamens, so es assaber, fe csperansa c ca-

ritat, e filosofia, forma e matèria e privació, e dret, jugjc

e justicia, e medisina, metge e sanitat, e axí com justícia

prudensia fortitudo atrcmpansa qui son comensamens de

moralitat, e congruitat-* e dretament parlar qui son comen-

samens de gramàtica, e veritat e falsetat, de lògica, e orde

e bellea* de paraules qui son comensamens de rectòrica, c

músic e veu, de musica, e arismètic c nombre, de arismè-

tica, c jeomètric e mesures, de geomètrica, e astrològic

signes e planetes, de estrologia, e mecànic e estrumens

c figures qui son comensamens de art mecànica. Totz

aquestz comensamens son enplegats en los comensamens

d aquesta art, quar totz son bons e grans, e los altres; c per

asò aquesta art es general a aquells ab sos comensamens

generals, e enclinas^a les altres sciencies segons quels

comensamens daquelles estan en los seus comensamens

enplegats, e està desús a aquelles, enaxí com genrc qui

està sobre espècia, c usa dels comensamens daquelles

1. B, de calor salta a l'allre mol foch.— 2. B, de alguns.— 3. B, en

qual manera.—4. B, e tempransa ... e de congruitat.— 5. B, de bellea.

—

6. B, e geometricha e mesures de geometricha (A, arismetica) e de
estroloig.—7. M quae (principia) inclinant se.
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sciencies segons lorde e líis que à de sos propis comen-

samens, la pràtica del qual ús es ' donada en esta sciencia.

26. Qüestió k. Còn*sengenra la pluja c lo vent c la

neu el ros?

Son enclòs elemens qualitatz propries e apropiades,

segons que provat avem; e quar lo foc e laer qui son sajús,

pujen a ensús en vapors* per so quar an apetit a lurs es-

peres e son leugers, e^la terra e laygua pugen ab ells en-

sems, per so cor laer apropia a laygua sa umiditat e la

terra ^ al foc la sua secor; c cant ' son a ensús, la terra e

laygua an apetit a devallar a enjús e devallen ab lo foc

c laer, e per la calor de 1 espera del foc engenrense les

núus de la terra escalfada, e per la humiditat^del aer atre-

tal, qui dona sa humiditat a laygua, e per la fredor de

laygua dipurada de calor e per la seccor de la terra dipu-

rada 9 de humiditat fas lo dissolviment lasús'°de les núus,

e si es major en fredor e humiditat engenrasen la pluja, e

si es major en secor e fredor engenrasen la neu, e si es

major aquell" disolviment en calor e en humiditat engenra

sen lo ros, e si es major en calor e secor engenra sen lo vent.

27. Qüestió b. c. d. e. f. g. h. i. k. Còn la

volentat trcspassa amar'* sobre sí metexa?

La savica enlumina lobjcct sobirà a la '^ volentat cone-

xent la equiditat del objet, afirmant aquell sobirà a tota

altra bontat; e per asò enlumina granea damabílitat en

majoritat de vertut, de poder e de duració, de glòria c

de veritat, e per asò trespassa la volentat amar sobre

sí metexa aquella amabilitat sobirana e forma majoritat

damar sotzposat ésser ver, daquella amabilitat, tot com-

pliment de bontat e infinida extensitat sens quantitat e in-

finida qualitat essencial eternal sens temporalitat, e aquesta

I. B, manca es.— i. B, en quina manera.— 3. B, manca en.— 4. B, en

repòs.— 5. e sembla reforçativa.— 6. B, salta a l'aíire mot terra.— 7. A,

tant?— 8. B, delia escalfada c per humiditat.— 9. B, depurada ... e depu-

rade.— \o, CfA,notradueixen\3i%us.— ii. B, en aquell.

—

12. B, en quina

manera ... a amar.— 13. C, e la.
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posició conloga la volentat en son amar ab granea de bon-

tat, de eternitat,' e los altres.

7. De les qüestions de la faula

1. Qüestió b. C, d. Si Deus pot fer pcccat.*

Provat avem que no es mas .j.* eternitat, en la qual

probació es significat que Deus 5 no pot fer peccat, quar

si podia fer peccat, poria fer eternitat qui no seria de la

sua essència e destruiria* la granea de la sua eternitat, en

lo qual destruiment montiplicaria malea en infinida exten-

sitat e eternitat;^ lo qual montiplicament es impossible.

2. Qüestió c. d. e. Què es infinitat?

Infinitat es aquella cosa qui es singular en^ eternitat, e

es aquella cosa qui? es aytan gran en extensa bontat com

en eternitat.

3. Qüestió d. e. f. La estensitat de Deu de que es?

Esla estensitat de Deu en eternitat de^infinida bontat

granea poder saviea volentat vertut glòria c veritat; e per

asò Deus es innoscent^ e cascuna de les sues raons satisfà

a 1 altra '"'de tota la sua totalitat.

4. Qüestió e. f. g. Per que es eviternitat?

Bviternitat es per so que sia ymage de eternitat," en la

qual Jos sans de glòria pusquen contemplar la eternitat de

Deu; c per asò en eternitat no a'* successió, quar si ó avia,

no seria la contemplació en granea de bontat duració e

los altres.

5. Qüestió i. Q. h. Quanta es la pena dels dampnatz?

). B, composició (C, suppositio : M, hoc supposito) colloga la vo-

lentat de son amar ab granea de bondat eternitat.— 1. CM, Qüestió.

Utrum ... Solutio b. c. d. et sic de celeris.— 3. B, manca Deus.—4. B,

destrouiria (de destrouir usual).— 5. B, multiplicaria eternitat malea in-

finida extensitat.—6. B, e en. — 7. M, per quod.— 8. B, (manca es la

extensitat de Deu) de eternitat de (CM, de aeternitate et). — 9. M, Deus
(B, manca) est inmensus.— 10. A, laltre : B, la altesa.— 11. B, eviterni-

tat.— 12. B, no es.
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La pena dels dampnatz es aytan gran conr\ es la gra-

nea de eviternitat en iur membrar entendre e desamar;

quar la memòria de cascú membra pena cviternal e 1 ente-

niment' la entén e la volentat la desama, la qual volentat

desama lo membrar e lentendre, e la sua amativitat e des-

amabilitat, e la recolibilitat e entelligibilitat de eviternitat.

6. Qüestió g. h. i. Qual vocable es més temable?

Negún* vocable no es tant temable com eternitat; quar

la paraula en qui es nomenada eternitat representa a lumà

enteniment perdiment de glòria eternal e pena etcrnal, lo

qual 3 enteniment significa a la volentat eternal timibilitat

cruciament e pena e vacuytat de granea, de bontat, de

vertut e de fi, c los altres.

7. Qüestió h. i. k. Les ydees qui son en Deu,

quant foren?*

Les ydees qui son en Deu son Deu, e per asò foren

e son e seran en eternitat, qui es Deu, e les semblances

d aquelles ydees foren en temps con* lo mon fo creat se-

gons successió de temps, estant les <unes)> creatures en

.j. temps c les altres en altre.

8. Qüestió c. i. k. Ans quel mon fos, on estava la

misericòrdia de Deu?

Deus es misericòrdia, e quar Deus es clernitat,* estava

la sua misericòrdia, ans quel mon fos, en eternitat; mas

quant no era home, ans quel mon fos, no avia la misert•

cordia sobject en qui pogués estar perdonar, enaxí com

cnans quel mon fos no era sobject en qui pogués estar crear.

9. Qüestió c. e. k. Los corses dels dampnatz, còm

poran durar en foc eternal?''

Duració es aquella cosa per la qual duren bontat e

granea de eviternitat;^ e per asò en la manera d aquella

I. B, cascun dampnat ... ert Icntcniment.— 2. A, Nenun corr. negun.
— 3. CM, aevitcrnam (B, euitcrnal) per quara.—4. B, salta a l'atlre mot fo-

ren.— 5. B, e com. — 6. B, (manca Deus es misericòrdia) e car Deu es en

eternitat.—7. B los corssors passim ... quant poran duran en foch evitcr-

nal (C, aeviterno).—8. M. durant (B, dura) bonitas magnitudo aeternitas.
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duració duraran Jos corses dels dampnatz en eternitat, so

es assaber, en eviternitat, per so que eviternitat sia yma-

ge de eterna! justícia.

lo. Qüestió e. ' f . k. Còn Deus sia bo, ab que tur-

menta los dampnatz?

Turmenta Deus los dampnatz ab vacuytat de fi, lo qual

no atenyen 'neguna de les partz de les quals los dampnatz

son ajustatz e remanen aquelles partz buydes, axí com

bonea qui no à en sí bonificar ni granea magnificar, e en

axí de les altres. Turmenta enquara enaxí Deus los damp-

natz, ab compliment de contraries'' fins, axí com malea

contra bonea e poquea contra granea, e enaxí de los al-

tres, e quar la justícia de Deu es bona, es bo lo seu jus-

tificar e punir.

T>e la .ix." part

A.kQUESTA part es dcpartida en dues partz. La primera

part es de qüestions generals e les solucions d aquelles,

<(e)' es significada* en les cambres. Segona part es de qües-

tions especials e està la solució d aquelles en les cambres,

<(e)> es significada la solució daquelles en les qüestions

generals, c les cambres d aquestes qüestions especials son

aquelles* metexes qui son de les qüestions generals.

|[^ Son les cambres ordenades segons les regles e los

.X. genres de les qüestions, e son en elles enplegades' les

diffinicions dels comensamcns d esta art.

f[ En cascuna d aquestes cambres son enplegadcs^

.XX. responcions segons la doctrina que navem donada en

la .vij." part de les qüestions de la taula.

I. M, c.— 2. B, la qual no ateyn — 3. B, contrariïs.— 4. CM, et

earum (M, quarum) solutjones... significantur.— 5. B, daquelles : M,
tradueix aquest passatge lliurement.— 6. BM, sense aquest calderó ni el se-

güent.— y. B, compJegades.— 8. C, muJtipJici»ntur : M, impljcantur et

tnultjplicantur.
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De la primera part

^^UESTió' b. C. f. Si bonea es tant plena de granea

com saviea.

2- Q'" b. C. g. Si granea es tan bona con volentat.

3. Q." b. d. f. Si eternitat es plena de bonea c

de saviea.

4- Q-° b. d. g. Si volentat ama més eternitat en sí

metexa quen bontat. *

5. Q'" b. e. f. Si poder està en lo mig de saviea

e de bontat.

6. Q.° b. e. g. Si bonea à tan gran poder con vo-

lentat.

7. Q'" b. f. g. Si bonea saviea volentat son .j.»

cosa metexa.

8. Q.° b. f. h. Si saviea à major vertut que bonea.

9. Q." b. g. h. Si la fi de bontat à tan gran^vertut

coiTi la fi de volentat.

10. Q.° b. f. i. Si veritat es tan luny a falsetat en

bontat com en saviea.*

11. Q." b. g. i. Si volentat ama tant veritat com
bontat. í

1 2. Q.° b. f . k. Si en bontat à tanta de glòria con

en saviea.

'3- Q-" b. g. k. Si glòria es tant bonificablc^ con

amable..

i 4. Q.° b. f. t. b. Si en bonea à tanta de dardat

com en saviea.

'5- Q-" b. g. t. b. Si volentat ama tant diffcrcncia

en bonea com en sí^ metexa.

I. AB, manca Qüestió (B confon sovint lletres. JVo en feim esment quan
concorden els altres exemplars) — í. B, que bondat.— 3 B, manca gran.

—

4. B, esta luyn ... a sauiesa.— 5. CM, bonitatem sicut veritatem.— 6. B,

bonjffíca.— 7. B, com si.
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16. Q.° b. f. t. C. Si en bonea e en saviea esfà

concordansa.

17. Q.° b. g. t. C. Si concordansa es tant' luyn a

contrarietat en bontat com en volentat.

j8. Q." b. f. t. d. Si bontat es tan contraria a ma-

lea com saviea a ignorància.

>9. Q.°b.g.í.à. Si contrarietat es tan luyn a bon-

tat com a volentat.

20. Q.° b. f. t. e. Si comensament comensa enans

en saviea quen bontat.

21. Q.° b, g. t e. Si bontat es tan noble comensa-

ment com volentat.

22. Q° b. f. t, f. Si mijà se cove tan be a bontat

com a saviea.'

23. Q." b. g. í. f. Si volentat pot amar bontat

sens mijà.

24- Q" b. f. t. g. Si la fi de bontat es tan nobla

com la fi de saviea.

25. C b. g. t. g. Si bontat es fi de volentat.

3

26. Qs b. f. t. h. Si saviea es major que bontat.

27. Q." b. g. t. h. Si seria be que volentat fos ma-

jor que bontat.

28. Q.° b. f. t. i. Si egualtat se cove tam be a bon-

tat com a saviea.

29. Q." b. g. t. i. Si egualtat està en bontat e en

volentat.*

30. Q." b. f. t. k. Si bontat es tan luyn a mcnori-

tat com saviea.

31. Q." b. g.t. k. Si bontat es més amable que

menoritat. 5

I. A. esta.— 2. B, com sauiesa.— 3. M, voluntatís bonitatis— 4. B,

es tant en bondat cont en volentat.— 5. B posa a continuació Qüestions

formades per la segona regla qui es de que com epígraf de les qüestions

que segueixen.
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32. Qüestió C. d. f. Què es granea de eternitat e

de savjea?'

33. Q.° c. d. g. Què es granea de eternitat en vo-

Icntat?

34. Q." C. e. f. Què son saviea e poder en granea?

35. Q." ce. g. Què à poder en volentat e en

granea?

36.* Q." C. f. g. Granea de saviea, què es en vo-

lentat?

37- Q." C. g. h. Què à vertut en sí metexa^de gra-

nea c de volentat?

38. Q." C. f. h. Què à granea de saviea e de vertut?*

39. Q.° C. f. i. Què verifica veritat en saviea e

granea?

40. Q.° C. g. I. Què ama volentat en granea c ve-

ritat?*

41. Q." C. f. k. Què es granea de glòria en saviea?

42. Q." C. g. k. Què es granea de volentat en glòria?

43. Q." C, f. t. b. Què es granea de differencia en

saviea?

44. Q." C. g. t. b. Què à volentat en granca^c que

à differencia en volentat?

45. Q." c. f. t. C Què es concordansa de saviea

en granea?

46. Q." C. g. t. C. Què es concordansa de granea

e de volentat?*

47. Q." C. f . t. d. Què» es granea de contrarietat

en saviea?

48. Q." C. g.t. d. Qué à contrarietat en poquea

de volentat?

]. M, in sapientia.— 1. B, posa a continuació les qüestions 1-76 Je ta

segona part. Cfr. nota 5, pàg. 505.—3. C, in sapientia [aJ* in se. ipsa].

—

4. B, en sauiesa (A, sauia) e en uirtut : CM, in sapientia et virtute.

—

5. B, e en veritat : C, et eternitate.— 6. A, manca en granea.— 7. C,

salta a ta qüestió següent. -^S. M, in voluntate. — 9. B, daque.

A«T -Taula - í»
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49. Q." C. f. t. e. Què comcnsa saviea de granea?'

50. Q." C, g. t. e. Què es comcnsament de volentat

en' granea?

51. Q." C. f. t. f. Quèesmijà degrancaedesaviea?^

52. Q.° C. g. t, f. Què à volentat en lo mig de

granea?

53. Q.° c. f. t. g. Què es fi de saviea en granea?

54. Q." C. g. t. g. Què à volentat en fi de granea?

55. Q," c. f , t. h. Què es majoritat de granea c

de saviea?

56. Q." c. g. t. h. Què es majoritat de granea en

volentat?

57. Q." C. f. t. i. Què es egualtat de saviea e de

granea?

58. Q.° c g, t. I, Què es egualtat de saviea^en

volentat?

59. Q.° C, f, t. k. Què es menor concordansa de

saviea e de granea?

60. Q.'' C, g. t. k. Què es menoritat de volentat en

granea?

í

61. QuESTJÓ d. e. f. De qui son eternitat poder e

saviea?

62. Q." d. e. g. Poder de eternitat e de volentat,*

de qui es?

63. Q." d. f. g. Saviea e volentat, de qui son en

eternitat?

64. Q." d. g. h. De que 7 es la vertut que volentat à

en eternitat?

65. Q." d. f. h. Vertut de eternitat, de qui es en

saviea?

66. Q." d, f. i. Saviea, de que' verifica eternitat?

I. CM, jn magnitudine.— 2. M. in voJuntate et in.— 3. M, medium
sapientiae.— 4. CM. magnitudinls.— 5. B, Qüestions formades per la se-

gona regla qui es daqui — 6. M, «0 tradueix e de volentat.— 7. B, daqui.
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67. Q." d. 9. i. De que volentat es verificada en

eternitat?

68. Q.° d. f. k. De que eternitat à glòria en saviea?

69. Q." d. g. k. De que eternitat abasta a' glòria?

70. Qs d. f. t, b. La confusió de duració e de

saviea. de que es?

71. Q." d. g. t. b. De que eniumina eternitat vo-

lentat?

72. Q." d. f. t. C. La concordansa qui es de eter-

nitat c de saviea, de qui ' es?

73. Q." d. g. t. C. De que volentat satisfà à eter-

nitat?3

74. Q." d. f. t. d. De qui es saviea en eternitat?*

75. Q." d. g. t. d. De que volentat complex eter-

nitat?*

76. Q° d. f. t, e. De que eternitat comensa saviea?

77. Q." d.g.t. e. De que volentat comensa dura-

ció damar?

78. Q." d. f. t. f. De que dura lo mijà de saviea?

79. Q.° d. 9. t. f. En eternitat, de que es lo mijà

de volentat?

80. Q." d. f. t, g. La fi de eternitat ^ de qui es?

81. Q.° d.g.t. g. Volentat, de que à repòs en

eternitat?

82. Q.° d. f. t. h. De qui es majoritat de saviea e

duració? 7

83. Q." à. g. i- h. De que volentat satisfà a eter-

nitat?

84. Q." d. f. t. i. De que es cgualtat en eternitat

en saviea?'

85. Q." d.g.t. i. De que egualtat satisfà a eterni-

tat e a saviea?

I. A, elideix a.— a. CM. de quo.— 3. M. concordantiac—4. M, in

contrarietatc.— 5. M, contrarictatem.— 6. CM, aetetnitatis in sapientia.

—7. CM, in (B, e de) duratione.— 8. C, et sapientia.
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86. Q.^'Ó. f. t. k. De que menoritat menorifica du-

ració e saviea?

8y. Q." d. g. t. k. De que es minoritat en duració

<(c)> en volentat?*

88. Qüestió e. f. g. Per que poder està en saviea

e en volentat?

89. Q." e. g. h. Per que poder à vcrtut en amar?

90. Q." e, f. h. Per que saviea à poder c vertut?^

9J. Q." e. f. i. Per que poder mou saviea a veritat?

92. Q." e, g. i. Per que poder mou volentat a des-

amar veritat?

93. Q." e, f, k. Per que poder es de saviea c de

glòria?

94. Q." e. g. k. Per que volentat ama poder c glò-

ria?

95. Q." e. f. t. b. Per que poder està en saviea e

saviea en poder?*

96. Q." e. g. t. b. Per que poder està en differen-

cia e dífferencia en volentat?

97. Q." e. f . t, C. Per que poder c saviea an con-

cordansa?

98. Q." e. g. t. C. Per que concordansa concorda

volentat c poder?

99. Q." e. f. t. d. Per que contrarietat pot contra

saviea?

100. Q.*> e.g.t. d. Per que volentat à poder contra

contrarietat?

joi. Q." e. f. t. e.* Per que poder es comensament

de saviea?

102. Q." e.g.t. e. Per que poder comensa de vo-

lentat?

I. C, manca aquesta qüestió.— 2. B. Qüestions Formades per la terça

regla qui es de quar.— 3.B, en uirtut : M, in virtute.—4. M, in potes*

títe differenter.—5. M, posa ta qüestió 103 i vice^versa.
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103. Q." e. f. t. f. Per que mijà està en poder <c>

en saviea?

104. Q." e. g. t. f. Per que poder à mijà en volen-

tat?

105. Q." e. f . t. g. Per que saviea à repòs en poder?

106. Q." e.g.t. g. Per que poder es fi de' volentat?

107. Q." e. f. t. h. Per que poder es major en saviea

que en ignorància?*

108. Q." e.g.t. h. Per que volentat ama major po-

der?

109. Q." e. f. t. i. Per que egualtat està en poder e

en saviea?

1 10. Q." e. g. t. i. Per que volentat ama egualtat en

poder?

111. Q." e.f. t. k. Per que menoritat mortifica ^ sa-

viea e poder?

112. Q.° e.g.t.k. Per que volentat desama menori-

tat en poder? 5

1 13. Qüestió f. g. h. Quanta^ vertut està en saviea

c en volentat?^

114. Q." f. g. i. Quanta veritat sab saviea en volen-

tat?

l'S* Q'" f- g* k. Quanta glòria ama volentat en sa-

viea?

J16. Q.° f. g t. b. Differencia de saviea e de vo-

lentat, quanta es?

117. Q.° f. g. t, C, Quanta concordansa à saviea en

volentat?

118. Q." f. g. t. d. Quanta contrarietat à saviea en

volentat?

I. B, es de fi.— 1. A, que ignorància : B, reprèn les questiont de Ja

primera part sola l'epígraf' Quzstions formades per la quarta regla que

es per que.— 3. CM, minorincat.— 4. A, manca e poder.— 5. B. Qües-

tions formades per la sinquena regla que es de quantitat.— 6. A, quarta,

ací i a les dues qüestions següents.— 7. B e (A en) uolentat.
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1 19. Q." f. g, t. e. Quans son los comensaments de

saviea e de volentat?'

120. Q.° f. g. t. f. Lo mijà que saviea sab en volen-

tat, quant es bo?*

121. Q.° f, g t. g. Quantes fins an saviea c volentat?

122. Q." f. g. t. h. Quanta es majoritat de saviea e

de volentat?

123. Q." f, g. t. i. Egualtat de saviea e de volen-

tat, quanta es?

124. Q.° f. g. t. k. Menoritat de saviea c de volen-

tat, quanta es?^

125. Qüestió g, h. i. Qual volentat es vertut e ve-

ritat?

126. Q.'* g. h. k. Qual volentat es glòria de vertut?

127. Q." g. h. t b. En qual volentat e vertut està

differencia?

128. Q." g. h. t, C, Qual vertut à tan gran concor-

dansa com volentat?

129. ^.'' g. h. t. d. Qual contrarietat es contra ver-

tut de volentat?

130. Q." g. h. t. e. Qual vertut es comensament de

volentat?

'S'- Q." g. h. t. f. Qual vertut cslà en lo mig de

volentat?

132. Q.^ g, h, t. g. Qual fi ama volentat en vertut?
^33- Q'" 9- h. t. h. Qual volentat à major vertut?

134. Q." g. h, t. i. En qual vertut íà tan gran egual-

tal com en volentat?

'35- Q'" g- h. t. k. Qual volentat es pus luyn a me-

noritat e a vjci?^

I. B, c uolentat. — 2. M, Quod medium sit ... et quantum csl bonum.
— 3. B, Qüestions formades per la sisena regia que es de qualitat.— 4.

M, diligitur a voluntate et virtute.— 5. B, manca vertut.—6. A, manca e »

vici : B, afegeix Qüestions formsdes per ]a setena regla qui es de temps.
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136. Qüestió h. i. k. Quant' es veritat sens glòria

c vcrtut?

137. Q." h.

c vertut?

138. Q.' h.

cordansa?

139. Q." h. I. t. d. Veritat e vertut, quant an con-

trarietat?

140. Q.o h.

tat?

14»- Q" h.

en vertut?

142. Q." h.

veritat?

143- Q." h.

tut?*

144. Q.° h,

tut?

145- Q" h,

vertut?*

. t. b. Quant ' està differencia en veritat

. t. C. Veritat e vertut, quant an'con-

, t. e. Quant comensa vertut de veri-

. t. f. Lo mijà de veritat, quant dura

. t. g. La íi de vertut, quant dura en

. t, h. Veritat, quant es major que ver-

. t. i. Quant son eguals veritat e ver-

. t, k. Veritat, quant està en menor

146. Qüestió i, k. t b. Differencia de veritat e de

glòria, hon està?

147. Q." i. k. t. C. On està concordansa de veritat

e de glòria?

148. Q.o

»49• Q'

150. Q."

152. (2.-

glòria?

k. t. d. On estan^pena e falsetat?

k. t. e. Glòria de veiitat.^on comensa?

k, t, f. On està veritat ^en glòria?

k. t g. La fi de glòria e de veritat, on es?

k. t. h. On es majoritat de veritat e de

I. A, Quanta.— 1. AB, Quanta.— 3. B, ha.—4. B, de uirtut.— 5, B,
a/e^et'x Qüestions formades per la .viij.* regla qui es de loch.— 6, B,

esta— 7. C, et veritas— 8. B; fi ueritat.
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'53- C-" i- k. t, i. On es egualtat de veritat e de

glòria?

154. Q." I. k. t. k. Menoíitat de glòria e de veri-

tat, ou està?'

155. Qüestió k. t. b- C. Differencia e concordan-

sa, còm estan en glòria?

156. Q.° k. t. b. d, Differencia, còm està en glòria

sens contrarietat?

'57- Q-" ^• ^• ^• ^• Differencia, còm comensa en

glòria?

158. Q,° k. t. b. f. Lo mijà de glòria, còm està en

differencia?

159. Q.° k. t, b. g. Comes differencia fi de glòria?

160. Q.° k. t. b. h. Còm està glòria en major dif-

ferencia?

161. Q." k. t. b, i. Còm està differencia en egual-

tat de glòria?

162. Q." k. t. b. k. Còm està glòria en menor dif-

ferencia?*

163. Qüestió k. t. b. C, Ab que glòria està en dif-

ferencia?^

164. Q." k. t. b- d. Ab que contrarietat està contra

glòria?

165. Q.° k, t. b. e. Ab que comensament comensa

en glòria de comensament?*

166. Q." k. t. b. f. Ab que glòria està en differen-

cia?

167. Q.° k. t. b. g. Ab que differencia està en fi

en glòria?*

1. B, Qüestions formades per la ix ^ regla qui es de manera.— 2. C,

stat glòria differentia : B, afegeix Qüestions formades per la x.* regla

qui es de estrument.— 3. C, in concordantia : M, in differentia et con-

cordantia — 4. B, en gioria comensament : CM, in glòria principium.

— 8. CM, et in glòria.
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168. Q." k. t. b. h Ab que differencia està en ma-

jor* glòria?

169. Q." k t. b. i. Ab que egualt?t està en glòria?

170. Q." k. t, b k. Ab que glòria tramet defore la

sua desenblansa?*

De la segona part c de la derera

JLwn aquesta part es donada pràtica de qüestions espe-

cials qui per semblans cambres de les qüestions generals

es significada lur solució; ^e enaxí com es donada solució

daquestes qüestions, pot ésser donada de qüestions pele-

grines, formant e feent semblans cambres daquestes.

|[ En aquestes qüestions donam doctrina a soure* al-

tres qüestions en .ix. maneres, so es a saber: qüestions

de Deu, d àngels, dels corses celestials, d ànima, de ymagi-

nació, de sensitiva, de vejetativa, delcmentativa, destru-

mentació; e a aquestz .ix. sobjectz de qüestions poden

ésser aplicades totes altres qüestions.

1. QuESTióí b, C. f. Si Deus à tan gran ^bonificar

com entendre.

2. Q.° b. C. g, Si àngel à tan gran bontat com
volentat.

3. Q.° b. d f. Sil firmament es animat de moti-

vitat e mobilitat.

7

4- Q.° b. d. 9. Si ànima ama més la sua bontat

que la sua duració.

5. Q.° b. e. f. Si en ymagenació està essencial

ymaginar.

I. B, menor.— i, CM, suam similitudinem. — 3. M, significantur, ei

earum solutiones. — 4. B. solrve.— 5. AC, ometen Qüestió: B, comença
amb Ja tjuestió j6 de la primera sèrie, i segueix fins a la loy,— 6. B, manca
gran.— 7. B, e de mobilitat.
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6. Q." b. e. g. Si la sensitiva à tan gran poder

per apetit natural com per bontat natural.

7. Q.° b. f. g. Si 1 apetit natural del vegetable es

tan bo con lo seu estint natural.

8. Q." b. f, h. Si les bonees dels elemens son de

.j.» general bontat' essencial, e asò metex de lurs vertuts,

si son de .j.» general vertut.

9- C-" b. g. h, En*lart mecànica, qual de les .iij.

figures à major vertut, les quals figures son sercle qua-

drangle c triangle?

10. Q." b. f. i. Si Deus sap tanta de ventat 3 en la

sua bontat com en la sua saviea.

>i. Q." b, g. i.* Si àngel ama tant la bontat de

Deu com la volentat de Deu.

J2. Q." b. f. k. Si lo foc à tan bo estint e tam

bona delectació per en Saturnus* com per en Júpiter.

13. Q." b. g. k. Si ànima à tan bona glòria en

amar com en entendre.

14. Q.° b, f. t. b. Si ymaginació es forma en sa-

viea.

15. Q.° b. g. t. b. Si la sentítiva està forma sotz

la volentat del home.

16. Q.° b. f. t, C, Si 1 estint natural de vcjetació

està forma sots ànima ^ racional.

17. Q" b. g. t. C, Si la terra umefacta pot humifi-

car.

>8. Q.° b, f. t. d. Si gramàtica es tant necessària

com lògica.

»9• Q.° b. g. t. d. Si Deus es tan luyn a contra-

rietat e tant' per bontat com per volentat.

2.0. Q. ° b. f, t. e. Si àngel comensa son entendre

de bontat.

I. C, manca la resta.— 1. B, si en.— 3. B, uirtur.— 4. B, manca i.—
5 B, e tant (A, am) bona per delectació per saturnus.— 6. C. ratione

anime : M, sub ratione animae.— 7. B, manca e ; CM, ometen e tant.
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21. Q." b. g. t. e. Si Àries es tam bo comcnsa-

ment com Saturnus.

22. Q.° b. f. t. f. Si en ànima racional à tan na-

tural bonificar' com entendre.

23. Q.° b. g. t. f. Si la ymaginativa e la sencitiva

son cngcnrades o creades.*

24. Q." b. f. t. g. Si la fi de la terra es pus bona

en la talpa que en home.

25. Q.° b. g. t. g. Si la fi de la vejetativa es de la

fi de la sencitiva.

26. Q," b. f. t. h. Si calor à major bontat que la

humiditat.

27. Q.° b. g. t. h. Si en rectòrica volentat à ma-

jor vertut que bontat.

28. Q." b. f. t. i. Si en Deu egualtat se cove tam

bé a bontat con a saviea.^

29. Q." b. g- t. i. Si en àngel bontat e volentat

son eguals.*

30. Q." b. f. t. k Si la terra es tan luyn a meno-

ritat per en Jèmini con per en Taurus.s

31. Q." b. g. t. k. Si ànima ha tan gran memòria

com volentat.^

32. Qüestió C. d. f. Quèesgranea dcymagenació?

33 C'" C. d. g.^ Què es granea de sentir?

34. Q." c, e. f

,

Què es poder de vejetar en gra-

nea?

35. C-* C. e. g. Què à en Càncer 8 en lo foc?

36. Q." c. f. g. Què es9 musica en lo músic?

37. Q." c. g. h. Què à Deus en sí metex?

38. G" C. f. h. Què à Deus en àngel?

I. B, ha tant bonifficar.— a. CM. sint a generante vel a creante —
3. B, tant be bondat com ha (A, manca a) sauiea.— 4. C. equalitas.

—

5. B, per en Gemini com es per (A, con en) taurus.— 6. B. afegeix
Qüestions formades per la segona regís» qui es de quid.—7. B, c. e f.

' repetit a la qüestió tegüenl.— 8. A, carser. — 9. B, ha : C, habet.
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39. Q." C. f. i. Què fa Saturnus en Àries?

40. Q.° C. g. i. Què ama ànima en veritat?

41. Q." C. f, k. Què es delectació de ymaginació?

42. Q." C. Q. k. Què es delectació de sentir?

43. Qs C. f . t. b. Què es granea de vejetació?

44. Q.° C. g. t. b- Què es apetit' delement?

45. Q.° C. f . t. C. Què es sobject de jeometria?

46. Q.° C. g. t. C. Concovdansa, què es en Deu?

47. Q." C. f. t. d. Contrarietat, què es en àngel?

48. Q." C. g t. d. Què es contrarietat en lo Sol c

en Taurus?

49. Q." c. f. t. e. Què comensa ànima en sí me-

texa?

50. Q." C. g. t. e. Enteniment conjunct, què co-

mensa en ymajenació?

51. Q.° C. f, t. f. Què es miyà de veer e de oir?

52. Q." C. g. t. f. Què es mijà de vejctare sentir?*

53. Q." C. f. t. g. Què es la fi descalfant?^

54. Q.° C. g. t. g. Què es la fi darismètica?

55. Q.° C- f.*t. h. Què es aquella majoritat per la

qual Deus es major que tot lo mon?

56. Q.° C. g, t. h. Què es majoritat en àngel?

57. Q." C, f. t. i. Què à lo sol en lo foc?

58. Q." C. g. t. i. Què à ànima en granea?

59. Q." C, f. t. k. Què à ymaginació en menoritat?

60. Q." c. g, t. k. Què es menoritat de gustar?*

61. Qüestió d. Q. f. De qui es vejetar?^

6i. Q." d. e. g. Aygua calda, de qui es?

7

63. Q." d. f. g. Los comensamens destrologia, de

que son?

1. CM, magnus appetitus.— 5. B, e de sentir.— 3. CM. calefaciendi.

—4. C, g —5. C, Quid est minoritandi (sic) : B, afegeix Qüestions for-

mades per la terça regla qui es de que.— ò. B, de que uegetar. — 7. B.

la aygua calda de que es.
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d. g. h. De que es Deus en ^nima de

d. f. h. De que es moviment dàngel?

d. e.'í. Lànima del firmament, de que es?

d. g. i. De que viu entendre e amar?

d. f, k. De que es ymajenar?

d. g. k. De que sensitiu abasta a sentir?

d. f. t. b. De qui es* diffcrencia en vcje-

d. g. t. b. De que iniumina lo sol la terra?

d. f. t. C, De qui' es filosofia?

d. g. t. C. De que Deus satisfà a sí mctex?

d. f. t. d. Lentendre del demoni, de qui

d. g. t. d. De quines la cara del cel?«

d. f. t. e. De que ànima comensa son en-

d. g. t. e. De que lo rossinyol* comensa

ir?

d. f. t. f. De que dura 7 sentir?

d. g. t. f. De que viu vcjetar?

d. f. t. g. De que dura escalfar?

d. g, t, h.' De qui es jugje?

d. f. t. i.^Egualtat en Deu, què es?'»

d. g. t i. De que es peccat " en lo de-

moni?

84. Q." à.f.í. k. Laclardatden Venus, dequics?

85. Q." d. g. t. k. Lànima del home peccador, de

qui es?'*

64.
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86.

87.

88.

còlera?

89.

90.

91.

Qüestió e. f . g. Per que ymagenació à poder?

Q." e. g. h. Per que la salamandra viu en lo foc?

Q.° e. f. h. Per que riubàrber ' à poder contra

Q." e. f. i. Per que lo foc mou laygua?

Q." e. g. i. Per que es metje?

Q." e. f. k. Per que Deus entén sí metex e

entén tot quant es?

92. Q." e. g. k. Per que es àngel?

e. f. t. b. Lo firmament, per ques mou?

e. g. t. b. Per que en poder d ànima està

93. Q."

94. Q."

differencia?

95- Q" e, f, t. C. Per que entendre e ymajcnar

Per que vecr c oir* an concor-

an concordansa?

96. Q.^ e. g. t. C.

dansa?

97. Q." e. f. t. d. Com la poma sia dolsa, per que

à sensibilitat d amargor? 3

e. g. t. d. Per que laygua refreda el foc?<

e. f. t. e. Per que peccat es comensable?

e. g. t. e. Per que Deus es comensament?

e. f. t. f. Per que peccà àngel?

e. g. t f. Per que lo Sol està* en lo mig

den Saturnus e de la Luna?

103. Q.'

tendre?

98.
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107. Q.° e. f. t, í. Per que egualtat'està en los

elemens simples?

108. Q.° e. g. t. i. Per que les tenallcs el martell

no son eguals en lo clau?

109. Q.° e. f, t. k. Per que Deus es aytan pode-

rós per entendre com per enteniment?

1 10. Q.° e, g. t. k. Per que à poder lo demoni?*

111. Qüestió f. g, h. Quanta vertut à lo Sol en la

Luna?

112. Q.° f, g, i. Les potencies de lànima, quantes

son?

IJ3. Q.° f. g, k. Ymagenació, quanta es en entendre?

114. Q." f, g. t. b, Differencia, quanta es en sentir?

115. Q." f. g. t. C. Quanta 3 es ia concordansa de

ymajenar e sentir?

116. Q.° f. g, t d. Quanta fredor à en laygua es-

calfada?

117. Q." f. g. t. e. Yra, quanta es en lo comcnsa-

ment?

118. Q.° f, g. t. f. Quant* es Deus en humà enten-

dre?

J19. Q.° f. g. i. h. Quant es ,j. àngel major * que

altre?

120. Q,° f. g, t. i. La semblansa de la terra, quan-

ta es en^ la Luna?

121. Q." f. g. t. k. La quantitat de^peccat, quanta

es en la ànima ?^

122- Qüestió g, h. I. Qual vertut à ymaginació en

amar?

I. B, e g t i ... eguaha.— i. B, Qüestions formades per la .v. regla
qui es de quantitat.—3. C, quare—4. A, Qant : CM, Quantus.— 5. B,
quant ''M, Quanto) es major un angeJl major.— 6. B, manca en.— 7. B,
del.— 8. B, Ouestions fermades per la .vj. regla qui es de qualitat.
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123. Q." g. h. k. Qual seyn à major vcrtut en sentir?

124. Q.o g. h. t. b. Qual vcjetació à major apetit?

125. Q.° g. h. t. C. En qual element à major con-

cordansa?

126. Q." g. h. t. d. Qual contrarietat à vertut en

lespaa?

127. Q." g. h. t, e. Qual comensament es de Deu?'

128. Q." g. h. t. f. Qual * vertut à àngel per la qual

meresca glòria?

129. Q.° g, h. t. g. Qual 3 vertut à lo Sol en pujant

e qual en devallant?

130. Q." g h. t. h. Qual ànima à major vertut?*

'3'' Q-" 9' h. t. i. En qual ymaginació son eguals

ymaginatiu ymaginable?

132. Q." g. h. t. k. Qual à menor «vertut, sensitiu o

sensible?^

133. QufiSTJÓ h. i. k. Quant es vejetat convertit en

sensat?

134- Q'" h. i. t. b. Quant es lo foc vejetat?

'35' Q'" h. i. t. C. Qual fo enans, o les tenalles oi

martell?

136. Q." h. i, t, d. Quant fo creatura contra crea-

dor?

'37- Q'" h. i. t. e. Quant comensà àngel pcccat?'

138. Q." h. i. t.*f. Quant sessarà lo moviment del

firmament?

J39. Q." h. i. t. g. Anima bcnahuyrada, quant» atc-

nyerà la sua fi?

140. Q." h. 1. t. h. Ymaginació, quant es major que

sí metexa?

I. CM, Quod prindpiure est deus (B, es deu).— 2. B, quam : M,
Quantam.— 3. CM, quam.—4- A, ucr tur.—5. B, maior : C. maiorem.—
6. AB, e sensible. B afegeix Qüestions formades per la .vij,* regla 'qui

es de temps.— 7. CM, pcccare.— 8. A, c.— 9. B, de quant.
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141. Qj> h. i. t. i. Sencitiu sensible sentir, quant

seran eguals?

142. Q.° hi i. t. k. La vejetativa, en qual temps à

menor vertut?'

143. Qüestió i, k. t. b. Differencia del element*ve-

jetat, on està?

144. Q.° i, k. t, C. Concordansa de cavayl e de ca-

valler, on està?

145. Q." i. k. t. d. On es la glòria de Deu?
J46. Q° I, k. t. e. Peccat, en qual part del àngel

comcnsà?

147. Q° i. k. t. f. On està lo firmament?

3

148. Q.° i. k. t. g. En qual part de la ànima pecca-

dora per mentir està falsetat?

J49. Q.° i, k. t. h. On està major ymaginació?

150. Q." i, k. t. i. La vesibilitat de la pera•'e la

amargosibilitat^ del sucre on estan?

151. Q." i. k. t. k. Vejetabilitat, on està en la plan-

ta?6

J52. Qüestió k. t. b. C. La differencia del foc e

de laygua, còm està en concordansa?

'53- 0-'° ^• t' b. d. La differencia de comprar e

de vendre, còm està en contrarietat?

154. Q° k. t. b. e. Differencia de creador e de

creatura, còm està en creació?

^55* Q'" k. t. b, f. Differencia e mijà, còm estan

'

en glòria d àngel?

156. Q.° k. t. b. g. La differencia del Sol e de la

Luna, còm està^ en la espera del foc?

I. B, maior uirtut. Qüestions Formades per la .viij.* regla qui es de
loch.— 2. M, elementati.— 5. B, esta fermament.— 4. B, pedra.— 5. CM,
amatitudó.— 6. B, Qüestions formades per la nouena regla que es de
manera.—7. B, esta— 8. CM, startf.

A«t-Taui.a»33
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'57- Q'" ^• ^• ^* ^• •'^^joi^ differencia, còm està en

glòria d ànima?

158. Q.^ k. t. b. i. Egualtat de ymaginació, còm

està en differencia?

159. Q.° k. t, b, k. Anima racional, còm mou la ve-

jetativa?'

160. Qüestió k. t. b. C. En la vejetativa, ab que

los uns elemens estan en los altres?

161. Q,° k. t. b. d. Ab que calor e secor son con-

traris?

162. Q.^ k. t. b. e. Ab que lo macànic comcnsa

ymaginar?

163. Q.° k. t. b. f. Ab que Deus mou lo firma-

ment?

164. Q.° k. t. b. g. Ab que àngel à glòria en Deu?

165. Q." k. t. b. h. Ab que la Luna mou la mar de

ponent?*

166. Q.° k. t. b. i. Ab que ànima à glòria?

167. Q.o k. t. b, k. Ab que ymaginar mou sentir?

De ta abituació^ desfà art

^3oTz breus paraules donam doctrina dabituar esta scien-

cia, la qual es departida*en .v. distinccions: primera dis-

tincciò es de figures, segona es de diffinicions e de la

esplanació dels comensamens d esta sciencia, tersa es de

regles, quarta es de la taula, quinta es* de qüestions.

|[ Primera distincció se conté en .iiij.* figures:^ la

primera figura es de .ix. letres, e es la sua doctrina posar

.j.* letra en altra circulament; la segona figura es de .iij.

1. B, Qüestions formades per la .x." regla qui es de esírument.

—

2. C, accidentale.—3. A, abitació.—4. B, es de pratica.— 5. B, .Quarta

es de taula Quinta est.— 6. B, la primera ... en la .iiij.* figura.



Taula General 515

triangles, e es la sua doctrina mesclar .j. triangle en altre

ab les espècies qui son escrites sobre els angles dels

triangles, e metre aquells triangles en la primera figura

afirmant o negant per convenient o inconvenient; la tersa

figura es composta de les dues: es la sua doctrina tocar

les unes letres ab les altres, reebent los significatz daque-

lles letres, e aplicar aquells significatz a prepòsit; asò me-

tcx se seguex de la quarta figura, movent los cercles e

montiplicant les cambres.

([ La segona distincció es de .xviij. comensamens ' e

cascú comcnsament à sa diffinició, e es la sua doctrina

aplicar aquella diffinició a prepòsit, afirmant o negant,

conservant* aquella diffinició e la natura dels comensamens.

|[ Tersa distincció es de les .x. regles generals: es la

sua doctrina mesclar 3 les unes regles ab les altres e mes-

clar aquelles ab los comensamens, e formar los .x. genres

de qüestions conservant les regles, afirmant o negant per

convenient* o inconvenient.

|[ Quarta distincció es de la taula, e es la sua doc-

trina aplicar los térmens de la qüestió a les .iij. letrcs

sobiranes, quis contenen en cascuna de les partz de la

taula, e muntiplicar e dirivar les altres cambres sotiranes*

qui son de .iiij.' letres, e reebent los significatz d aquelles

letres per possibilitat o impossibilitat.

|[ Quinta distincció es de qüestions, e aquesta dis-

tincció es departida en .ix. partz: en la primera part sig-

nificaria pràtica de la primera figura, faent c solvent qües-

tions; et en la segona part significaria pràtica de la segona

figura; en la tersa part significa la pràtica de la tersa fi-

gura; 'en la quarta part dona doctrina'de la quarta figura;

en la quinta part significa '"la pràtica dels comensamens;

I. B, saíla al mol comensament.— 2. M, no tradueix aquesta paraula.

— 3. CM. applicare.—4. B, couinent.— ç. CM, et diminuere àlias ca-

meras Jnferiores (B, sotírranies).— 6. CM, signifícatur.— 7. B, es sig-

nifficado : CM, significatur — 8, B. salta a V altre mot figura.—9. C, da-

tur pràtica : M, significatur pratiça.— to. M, d^tur.
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e en la sexta part mostra la pràtica de les .x. regles; e en

la .vij.' part significa ' la pràtica de la taula en .x. qües-

tions generals aplicades a eternitat; en la .viij.* part se

dona doctrina com hom sapia soure unes qüestions per

altres, axí com soure qüestions per les qüestions de la

primera figura e per les qüestions de la segona figura, e

en axí per orde tro a les qüestions qui son soltes en la

taula.* La .ix.* part es departida ^ en dues partz: primera

part es de qüestions generals, e aparen lurs solucions en

les cambres; segona part es de qüestions especials e apa-

ren lurs solucions en les cambres.^

Ve la fi desta art

jnENiDA es aquesta art per gràcia c per ajuda de nostre

Senyor Deus, la qual art es molt profitable a exalsar*

1 enteniment sobre les altres sciencies per so cor es de

comensamcns^ generals. Per aquesta art poden ésser des-

truydes infidelitatz e sismàtics,' e pot ésser multiplicada

devoció a contemplar c amar nostre Senyor Deus, en la

guarda del qual comanam esta sciencia que ell la deya

montiplicar e guardar e a mals homens envejoses defen-

dre.* Enquara, comanam esta sciencia en custodia dels àn-

gels c dels sans de glòria, gloriejatz en la glòria de Deu.*

I. B, e en la .vij. es signifficada (CM, significatur).— 2. ACM, caU
deró.— 3. B, la .ix.^ es de praticha.—4. B, posa a continuació, sense titot

ni rúbrica, tes condicions del primer coronel de la taula, les condicions

del primer coronel de la tersa figura, i ta Taula de les paraules qui son

en latí. Les dues aèries primeres de condicions, tes posa A després de l'ex-

pticit, en fot a part, talment com van en aquesta edició, i la taula de pa-

raules en llatí, la suprimeix- "Fet i fet aquesta taula no pertany a la nostra

Taula General.— 5. B, c haiuda ... la qual es ... e exalta.— 6. B, es co-

mensaments.— 7. CM, et scismata (M, schis- ). — 8. B, la degà multipli-

car e guardar de mals homens e de enuejosos deffendre : CM, quod
(M, qui) dignetur sui gratia eam multiplicaré et custodire a malis homi-

nibus et inuidis deffenderc.— 9, CM, et sanctorum gloriae Dei.
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C Comensada fo esta sciencia en mar* en

lo port de Tunisio, mijant setembre en 1 ayn de

1 Encarnació .M. CC. XC. ijj., e fo fenida en aquell

ayn metex en les octaves de Epifania, in civitate

Neapolis, a honor de nostre Senyor Deus e de

nostra dona Sancta Maria.

AMEN'

^

I. B, Comensada fo aquesta sciencia en mar en lo port de tuniç mí-

gant setempbre en lany de la Incarnatio M CC XC e tres (CM, secundo)

e fo finida en aquell matex ayn en les vuytanes de Ephiffania domini

en la Ciutat de Nàpols a honor de nostre senyor deus e de nostre dona
sancta marià. Deo gratias : A, després d'Amen afegeix Finito libro sit

laus e glòria xpo. : C, explicit deo gratias : M, posa un elogi curt, pres

de V edició de València (i5)5)> de ta Taula General, comparant-la tnilh-

rativament a la famosa Taula (Banc) de "Barcelona.
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De les condicions del primer coronel de la taula'

1. b. C. d. Aquella bonea qui es eternal es gran.

Ítem, aquella granea qui es eternal es bona. Ítem, aquella

eternitat qui es bona* es gran,

2. b. C. t, b.' Bonea qui à natural differencia de

bonificatiu bonificable bonificar, es gran. Ítem, aquella

granea qui à natural differencia de magnificatiu magnífica-

ble magnificar, es bona. Ítem, aquella differencia* qui es

bona es gran.

3. b. C. t. C. Bonea qui no à natural concordan-

sa no es gran. Ítem, * granea qui no à natural concor-

dansa no es bona. Ítem, concordansa qui no es bona no

es gran.

4. b, C. t, d. Bonea qui à natural contrarietat

no es gran. Ítem, granea qui à natural conttarietat no es

bona. Ítem, contrarietat gran es mala.

5. b. d. t. b. En Deu differencia de bonea c

eternitat no poria^ ésser bona. Ítem, eternal differencia de

moltes bonees no pot ésser. Ítem, differencia de eternal

bonificatiu bonificable e bonificar es bona. 7

6. b, d, t. C. Eternal concordansa de eternant

eternablc eternar* es bona. Ítem, eternal concordansa de

concordatiu concordable concordar es bona.* Ítem, con-

cordansa de bonea e eternitat es bona e gran.

j . Cap de les versions llaunes que hem vistes ni les edicions de Valencià

i Magúncia no posen les dues sèries de condicions que segueixen. Cfr. nota

4, pàg. 5)6.— 2. A, bonea, — 3 B, manca b.—4. B, manca differencia.

— 5 A, calderó en Hoc de Jrcm - 6. B, por. — 7. B, bonea.— 8. B, de

eternitat etcrnable de eternar.— 9. B, sala a l'altre mot bona.
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7. b. d. t, d. Contrarietat de bonea e eternitat

no pot ésser. Ítem, eternal contrarietat de bonificatiu bo-

nificable bonificar no pot ésser. Ítem, contrarietat eternal

no pot ésser bona.

8. b. t. b, C, Differencia es bona ab concordan-

sa. Ítem, concordansa en differencia es bona. Ítem, en

neguna bonea pot ésser concordansa sens differencia.

9. b. t. b, d. Differencia ab contrarietat no es

bona. Ítem, differencia de bonea c contrarietat es mala.

Ítem, bonificatiu bonificable bonificar no poden ésser .j.*

espècia de bonea ab contrarietat.'

10. b. t. C. d. En bonea no pot ésser concor-

dansa ab contrarietat. Ítem, contrarietat qui en bonea

destrúu concordansa es mala. Ítem, en 'concordansa à més

de bonea que de contrarietat.

11. C, d. t. b. Differencia en eternitat es gran.

Ítem, differencia en granea dura. Ítem, differencia de

cternant^ eternable eternar es gran.

12. C. d. t- C. Concordansa de granea en eter-

nitat dura. Ítem, concordansa de eternitat es gran. Ítem,

granea de concordansa dura.

13. C. d, t. d, Granea e eternitat no poden ésser

en contrarietat. Ítem,* contrarietat de granea* no es eter-

nal. Ítem, granea mils se cove a eternitat que a contra-

rietat.

14. C. t. b. C. Differencia e concordansa son

grans. Ítem, granea mils se cove ab differencia que ab

contrarietat. Ítem, differencia de concordant concordable

concordar es gran.

15. C. t. b. d. Contrarietat en differencia no es

gran. Ítem, no pot ésser contrarietat en granea sens diffe-

rencia. Ítem, granea ^e contrarietat son diferens.

I. B, en una specia de bonesa ab contrarietats.— 2. B. manca en.

—

3. B, eternitat.—4. B, si.— 5. A. gran corregit granea.— 6. A, també gran

corregit granea.
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16. C. t. C. d. De contrarietat non cab tanta en

granea com de concordansa. Ítem, granca sà a contrariar'

per concordar. Ítem, neguna granea' sà tant a contrariar

com a concordar.

17. d. t. b. C. En eternitat no pot ésser con-

cordansa sens differencia. Ítem, differenciatiu differencia-

ble differenciar dura. Ítem, concordansa de eternitat c

differencia per essència no pot ésser.

j8. d. t. b. d. Differencia de eternitat e contra-

rietat no pot ésser. Ítem, differencia no pot ésser en eter-

nitat ab contrarietat. Ítem, contrarietat en 3 differencia no

pot ésser eternal.

19. d. t. C. d. Concordansa e contrarietat no

poden ésser eternals. Ítem, concordansa no pot ésser en

eternitat ab contrarietat. Ítem, contrarietat no pot tant

durar com* concordansa.

20. t. b. C. d. Differencia mils se cove ab con-

cordansa que ab contrarietat. Ítem, concordansa es prop

a differencia c luyn a contrarietat. Ítem, concordansa e

contrarietat sens differencia no poden ésser contraries.*

|[ Nota. Aquestes .xx. cambres son per la taula

ordenades.

De Ics condicions del primer coronel de la ter-

sa figura.

1. b. C. Bonea on aja differens e concordans co-

ses es gran. Ítem, bona cosa es a granea que aja en sí

metexa differens coses concordans. Ítem, bonea e granea

sens differencia no poden ^ ésser concordans. Ítem, concor-

dansa sens differencia no pot ésser bona^ ni gran.

1. B, no cap tanta en granea es concordança. Ítem granea sa a con-

trariejar. — ï. B, manca granea — 3. B, ab.—4. B, en.— 5. B, contrariis.

—6, B, pot.— 7. A, nona.
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2. b. d. Differencia ab contrarietat no pot csser

en eterna] bontat. Ítem, differencia ab contrarietat no

cab en etcrnal bonificant bonificar bonificat.* Ítem, boni-

ficar e eternar no poden ésser en diffcrenciejar e contra-

riar. * Ítem, a eternar està pus luyn contrariar' que diffe-

renciejar a bontat.

3. b. e. Poder qui pot de bontat comensar ab

differencjar-* es bo. Ítem, bona cosa es a poder comensar

c differenciar be.í Ítem, poder no pot ésser fet de bontat

sens comensar e differejiciejar. Ítem, mala cosa es a poder

com no pot en bontat comensar differencia de bonificant

bonificat e bonificar. ^

4. b. f. No pot ésser bonea sabuda^ ab miyà sens

differencia de bonificant e bonificat *c bonificar. Ítem, ay-

tan bes cove en bonea bonificar different de bonificat e

bonificant com en saviea entendre dentenent e entès.

5. b. g. Sens differencia de bonificant bonificat e

bonificar no pot ésser fin damant amat c amar,^ differens

amant amat e amar. Ítem, en volentat es amable fi bona

de differens amant amat e amar. Ítem, aytan bes cove a

bonea, segons fi, differencia de bonificant bonificat bonifi-

car com en volentat damant amat e amar. Ítem, bonea e

volentat sens differencia nos poden aver a fi.
'°

6. b. h. Bona " vertut ab differencia es major.

Ítem, vertut sens differencia no pot aver major bontat.

Ítem, aquella bontat qui ab vertut à differencia de bo-

nificatiu bonificable bonificar es major. Ítem, en^negún

temps bonea no pot ésser major que altra sens vertut c

differencia.

7. b. i. En bonea on à egualtat destincta de boni-

fícatiu bonificable bonificar à veritat. Ítem, bonea e veritat

I. B, boniffjcable bonifficar.— 2. B, concordar.— 3. B, contrarieiar.

— 4. B, differenciaiar.— 5. B, differenciaiar bo.— 6. B, bonifficable bo-

nifficar.—7. B, bona sauiesa. — 8. B, bonifficable.— 9. B, salta a í'attre

mot amar.— 10. B, no poden hauer fi.— 1 1. B, bonea.— la. B, manca en.
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sens differencia no poden aver egualtat. Ítem, en veritat no

pot ésser bona egualtat sens differencia. Ítem, differencia

de bonea e veritat per essència no pot ésser egua). '

8. b. k. Bonea ab differencia gloriosa es luyn a

menoritat. Ítem, bonea sens differencia gloriosa es menor.

Ítem, ab bona* glòria differencia no està menor, Ítem, més

val glòria ab differencia en bontat que ab menoritat.

'

I. B, egualtat sens conuertiir.ent.—-2. B, bonea—3. B, posa a conti-

nuació, sense Hlot, ta Taula de les paraules qui son en latí en esta art, que

no es la Art Demostrativa ni la Taula General, sinó l'Art amativa de be.
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